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 أحكاو احلج  – 1

عٰ٘٪١  ؽذٯض٤ب ُٮ ٧ز٥ اٛؾٜٔبد ه٢ ٟب ٯ٨ٞ ا٠ٛشٯغ ٩ر٩ٯ٦ ٩ٟشا٦ُٰٔ :المذيع

اٛؾذٯش ُٮ اٛؾٜٔبد ه٢ أؽ٘بٝ اٛؾظ ٢ٟ ؽٰش اإلع٠بٙ صٞ ه٢ أٯبٝ اٛؾظ ٯ٪ٝ 

اٛزش٩ٯخ ٩ٟب ثوذ٥ عٰ٘٪١ ٤٧بٕ ثٰب١ رِظٰٜٮ أله٠بٙ ٗٚ ٯ٪ٝ ث٠ب ٯخض 

ا٠ٛشٯغ أ٩ ٣بئج٦ أ٩ ٢ٟ ٯشا٦ُٔ ٠ٗذخٚ ٜٛؾذٯش ه٢ ؽظ ا٠ٛشٯغ ُرش٫ ٟب 

اٛٔ٪ٙ ُٮ ؽ٘ٞ ؽظ ا٠ٛشٯغ ٩ه٠شر٦ ؟  

ثغٞ اهلل اٛشؽ٢٠ اٛشؽٰٞ ٩اٛؾ٠ذ هلل سة اٛوب٢ٰ٠ٛ ٩أش٨ذ أ١ ال ئ٦ٛ ئال  :الشيخ

اهلل ٩ؽذ٥ ال ششٯٖ ٦ٛ ٩أش٨ذ أ١ ٟؾ٠ذا هجذ٥ ٩سع٪٦ٛ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

,, ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩أطؾبث٦ ئ٬ٛ ٯ٪ٝ اٛذٯ٢ صٞ أٟب ثوذ 

اٛؾظ أؽذ ٟجب٣ٮ اإلعالٝ اٛخ٠غخ اٛولبٝ اٛزٮ ه٨ٰٜب ث٤ٮ ٧٩ٮ أؽذ أسٗب٦٣ 

اٛزٮ ه٨ٰٜب ٓ٪ا٦ٟ ٩ال ٯزٞ ئٯ٠ب١ اٟشب ٩ال ئعال٦ٟ ئال ثبإلرٰب١ ث٨ز٥ ا٠ٛجب٣ٮ 

اٛولبٝ ٩ٛزٖٛ ٓبٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ُٰب صجذ ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ ٢ٟ 

ث٤ٮ اإلعالٝ ه٬ٜ خ٠ظ ش٨بدح أ١ ال "ؽذٯش اث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ٓبٙ 

ا٦ٛ ئال اهلل ٩أ١ ٟؾ٠ذا سع٪ٙ اهلل ٩ئٯٔبٝ اٛظالح ٩ئٯزبء اٛضٗبح ٩ط٪ٝ 

ُج٢ٰ ٣ج٤ٰب ط٬ٜ اهلل " سٟؼب١ ٩ؽظ ثٰذ اهلل اٛؾشاٝ ٢٠ٛ اعزـبم ئ٦ٰٛ عجٰال

ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ١ اٛؾظ أؽذ أسٗب١ ٧ز٥ اٛذٯ٢ اٛزٮ ث٤ٮ ه٦ٰٜ ٩ه٨ٰٜب ٓ٪ا٦ٟ 

٩ٓذ صجذ ُٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ أٯؼب أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل , ٩اهز٠بد٥ ٩اشزذاد أٟش٥

ئر اهلل هض " أٯ٨ب ا٤ٛبط ئ١ اهلل ٓذ ٗزت هٰٜ٘ٞ اٛؾظ ُؾغ٪ا"ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

٩عٚ ٓذ ُشع ٩أ٩عت اٛؾظ ه٬ٜ هجبد٥ ُٮ ٗزبثخ ٩رٖٛ ٛٔ٪ٙ اهلل عجؾب٦٣ 

٩هلل ه٬ٜ ا٤ٛبط ؽظ اٛجٰذ ٢ٟ اعزـبم ئ٦ٰٛ عجٰال ٢ٟ٩ ِٗش ُا١ اهلل "٩روب٬ٛ 

ُج٢ٰ اهلل هض ٩عٚ أ١ ٧زا اٛؾظ ٛجٰز٦ ٩اٛٔظذ ٛجٰز٦ " ٤ًٮ ه٢ اٛوب٢ٰ٠ٛ

عجؾب٦٣ ٩روب٬ٛ ٩ُوٚ ا٤٠ٛبعٖ ٦ُٰ أ٦٣ ٠ٟب أ٩عج٦ اهلل هض ٩عٚ ه٬ٜ اٛوجبد 

ثششؽ االعزـبهخ ٩أ١ االٟز٤بم ٢ٟ رٖٛ أ٦٣ ٯزشرت ه٦ٰٜ ئصٞ هلٰٞ ٩شذٯذ 

هٰبرا ثبهلل ٩ٓذ أٟش اهلل هض ٩عٚ ثا٠ٗبٙ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ثظِز٨ب ُٔبٙ عجؾب٦٣ 

ُ٘ٚ ٧ز٥ اٱٯبد ٩األؽبدٯش رذٙ ه٬ٜ أ٦٣ " ٩أر٠٪ا اٛؾظ ٩اٛو٠شح هلل"٩روب٬ٛ 

, ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛغٜٞ رٗشا ٗب١ أ٩ أ٣ض٬ أ١ ٯٔظذ ثٰذ اهلل اٛؾشاٝ ٩أ١ ٯؾغ٦

٩ٓذ ٓبٙ أ٧ٚ اٛوٜٞ ئ١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٗال٠٧ب ٩اعت ه٬ٜ اٛزٗش ٩األ٣ض٬ ٩أٟب 
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دٰٛٚ اٛو٠شح ُأؽبدٯش ٗضٰشح رذٙ ه٨ٰٜب ٨٤ٟب ٟب س٩ا٥ أث٪ دا٩٩د ٩ا٤ٛغبئٮ ٢ٟ 

ؽذٯش ث٢ ٟوجذ أ٦٣ ٓبٙ أرٰذ ه٠ش ث٢ اٛخـبة سػٮ اهلل ه٦٤ ُٜٔذ ٯب أٰٟش 

ا٠ٛإ٢ٰ٤ٟ ئ٣ٮ أع٠ٜذ ٩ئ٣ٮ ٩عذد اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٟ٘ز٪ث٢ٰ هٜٮ ُأ٧ٜٜذ ث٠٨ب 

٨ُزا , ُٔبٙ ه٠ش سػٮ اهلل ه٦٤ ٧ُذٯذ ٛغ٤خ ٣جٰٖ ٟؾ٠ذ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

ئٓشاس ٢ٟ ه٠ش سػٮ اهلل ه٦٤ ٨ُ٩ٞ أل٧ٚ رٖٛ اٛضٟب١ أ١ اٛو٠شح ٩اعجخ 

ه٬ٜ ٗٚ أؽذ ٩أ٨٣ب ُشٯؼخ الصٟخ ئرا ُٰغت ه٬ٜ ه٠٪ٝ ا٤ٛبط أ١ ٯأرٮ ث٨زا 

اٛؾظ ٩اٛو٠شح ه٬ٜ عجٰٚ اٛغ٠ٜخ ٤ٜٓ٩ب أ٦٣ ه٬ٜ عجٰٚ اإلع٠بٙ ٠ٛب؟ أل١ 

اإلرٰب١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ئ٠٣ب ٧٪ ٟشش٩ؽ ثبالعزـبهخ ٩رٖٛ ُٮ ٓ٪ٙ اهلل هض 

٩ث٢ٰ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ " ٩هلل ه٬ٜ ا٤ٛبط ؽظ اٛجٰذ ٢ٟ اعزـبم ئ٦ٰٛ عجٰال"٩عٚ 

اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ ؽذٯش اث٢ ه٠ش ٩ًٰش٥ أ١ اٛش٢ٗ اٛخبٟظ ٢ٟ أسٗب١ 

اٛذٯ٢ اٛز٭ ث٤ٰذ ه٦ٰٜ ٓبٙ ٩ؽظ ثٰذ اهلل اٛؾشاٝ ٢٠ٛ اعزـبم ئ٦ٰٛ عجٰال ئرا 

ُبٛ٪ع٪ة ئ٠٣ب ٧٪ ٟزوْٜ ثبالعزـبهخ ٩ئ١ ٛٞ ٯغزـن ُال ٩ع٪ة ه٦ٰٜ ٩ٰٛظ 

ٟزؤٜخ : ٩ٓذ ٓبٙ أ٧ٚ اٛوٜٞ ئ١ ٧ز٥ االعزـبهخ ٟزؤٜخ ثأٟشٯ٢, ثالصٝ ه٦ٰٜ

٩ٛزٖٛ صجذ ه٢ اٛؾغ٢ اٛجظش٭ ٩س٩٭ ٟشُ٪هب , ثبٛجذ١ ٩ٟزؤٜخ ثب٠ٛبٙ ٟو٦

أ٦٣ ُغش االعزـبهخ ُٮ ٗزبة اهلل ُٮ اٛؾظ ئ٠٣ب ٧ٮ اٛضاد ٩اٛشاؽٜخ ٓبٙ 

اٛزشٟز٭ ٩ًٰش٥ ٩رٖٛ ٟب ه٦ٰٜ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٢ٟ أ١ ا٠ٛشاد ثبالعزـبهخ 

ا ٩رٖٛ أ١ ثوغ اٛوجبداد اٛزٮ ,٩االعزـبهخ ا٠ٛبٰٛخ ٟن, االعزـبهخ اٛجذ٣ٰخ

ششه٨ب اهلل هض ٩عٚ ئ٠٣ب ٧ٮ هجبداد ٟبٰٛخ ٟؾؼخ ٟضٚ اٛضٗبح ٩ثوغ 

٤٧٩بٕ هجبداد رٔبث٨ٜب ٧ٮ هجبداد ثذ٣ٰخ ٟؾؼخ , ط٪س ا٤ٛزس ٩ًٰش رٖٛ

٤٧٩بٕ هجبداد ٟشزشٗخ ث٢ٰ , ٟضٚ اٛظالح ٩اٛظ٪ٝ ٩االهز٘بٍ ٣٩ؾ٪ رٖٛ

ًُّٜت ٨ُٰب عب٣ت ا٠ٛبٰٛخ ُٮ ثوغ ط٪س٧ب ٩رٖٛ ٟضٚ  ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛجذ٣ٰخ ٩ئ١ 

 االعزـبهخ ا٠ٛبٰٛخ ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ..اٛؾظ ٩رٖٛ ٯزأٗذ ُٮ ٓؼٰخ االعزـبهخ

ُا١ ٢ٟ ٗب١ ًٰش ٓبدس ه٬ٜ اٛؾظ ٩هبعض ه٦٤ ثغجت ا٠ٛبٙ ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ 

٩أٟب ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٢ٟ االعزـبهخ ٨ُٮ االعزـبهخ ثبٛجذ١ ٩رٖٛ ثأ١ , ثبٰٜٛ٘خ

ٯ٘٪١ ا٠ٛشء ٓبدسا ه٬ٜ اٛؾظ ث٤ِغ٦ ٩أ١ ٯ٘٪١ ٓبدسا ه٬ٜ اإلرٰب١ ث٨ب ٢ٟ 

ًٰش ٟو٢ٰ ٩دٰٛٚ رٖٛ ُٮ ٓظخ ا٠ٛشأح اٛزٮ عبءد ٤ٜٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

ئ١ ُشٯؼخ اٛؾظ أدسٗذ أثٮ شٰخب ٗجٰشا ال ٯغزٰٔٞ ه٬ٜ "ُٔبٛذ ٯب سع٪ٙ اهلل 

٨ُزا األصش ٨٤ٟب سػٮ اهلل ه٨٤ب ٯذٙ ه٬ٜ أ١ ا٠ٛشٯغ ٩اٛوبعض ه٢ " اٛشاؽٜخ

اٰٛٔبٝ ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ ُوٚ اٛؾظ ثجذ٦٣ ٩ث٤ِغ٦ ٩ٛشث٠ب ٩عت ه٦ٰٜ أ١ ٯ٤ٰت 

٩ٛشث٠ب ٛٞ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥ ٩ٛشث٠ب ٣ِشد ٟ٪ػ٪هب ه٢ اإل٣بثخ , ًٰش٥
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ا٠ٛٔظ٪د ٢ٟ ٧زا ٦ٜٗ أ١ ٣ٔ٪ٙ أ١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح , أؿ٪ٙ ٢ٟ ٧زا ا٠ٛ٪ػ٪م

٩اعجب١ ه٬ٜ ا٠ٛغٜٞ ٩ا٠ٛغ٠ٜخ ٟوب ٧٩زا ٧٪ األطٚ ٧٩زا اٛ٪ع٪ة ٯزوْٜ 

٩ٛزٖٛ صجذ ه٤ذ , ثبٛؾظ ٩اٛو٠شح ٟوب ٩أ١ اإلرٰب١ ث٠٨ب ٢ٟ اإلٯ٠ب١ ٩اإلعالٝ

أثٮ دا٩٩د ٢ٟ ؽذٯش أثٮ اٛذسداء سػٮ اهلل ه٦٤ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ 

٩عٜٞ ٓبٙ خ٠ظ ٢ٟ عبء ث٢٨ ٟن ئٯ٠ب١ دخٚ اٛغ٤خ ٢ٟ ؽبُق ه٬ٜ اٛظٜ٪اد 

اٛخ٠ظ ه٬ٜ ٩ػ٪ئ٢٨ ٩سٗ٪ه٢٨ ٩عغ٪د٢٧ ٩ٟ٪آٰز٢٨ ٩طبٝ سٟؼب١ 

" . ٩ؽظ اٛجٰذ ئ١ اعزـبم ئ٦ٰٛ عجٰال

٧ٚ ٢ٟ رٗش ٛؼبثؾ االعزـبهخ اٛجذ٣ٰخ ُٮ اٛ٪ٓذ اٛؾبػش ؟  :المذيع

االعزـبهخ اٛجذ٣ٰخ ا٠ٛٔظ٪د ث٨ب أ١ ٯ٘٪١ ا٠ٛشء ٓبدسا هٚ اإلرٰب١  :الشيخ

ئ١ ُشٯؼخ اٛؾظ "٩دٰٛٚ رٖٛ اٛؾذٯش ؽ٠٤ٰب ٓبٛذ , ثأُوبٙ اٛؾظ ث٤ِغ٦

٢٠ُ ٗب١ ٯغزـٰن اٛز٤ٔٚ " أدسٗذ أثٮ شٰخب ٗجٰشا ال ٯغزٰٔٞ ه٬ٜ اٛشاؽٜخ

ث٤ِغ٦ ٩ال ٯغزـٰن اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟ٘خ ئال ثاهب٣خ ٩ٟشٔخ ٩ؽ٠ٚ ٨ُزا ال شٖ 

أ٦٣ ًٰش ٓبدس ثجذ٦٣ ه٬ٜ اإلرٰب١ ثبٛؾظ ُٰغٔؾ ه٦٤ اٛؾظ ئٟب ثبٰٜٛ٘خ أ٩ ئ٬ٛ 

٩اٛظ٪سح اٛضب٣ٰخ ٢ٟ ط٪س هذٝ االعزـبهخ , ثذٙ ٧٩٪ ا٤ٰٛبثخ ٧ز٥ اٛظ٪سح

ثغجت ا٠ٛشع ٩رٖٛ أ١ ٟب ٯ٘٪١ ا٠ٛشع شذٯذا ثظبؽج٦ ٓذ ٯغزٰٔٞ ث٤ِغ٦ 

٩ٯغزـٰن اإلرٰب١ ٢٘ٛ٩ ث٠شٔخ خبسعخ ه٢ اٛوبدح ٗأ١ ٯ٘٪١ ٟشع شذٯذ ث٦ 

اٛظ٪سح اٛضبٛضخ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ ا٣زٔب٦ٛ ئ٬ٛ , ٯ٤٠و٦ ه٢ اٛؾشٗخ ٣٩ؾ٪ رٖٛ

٩رٖٛ ٗؾبٙ ٢ٟ ٗب١ ه٤ذ٥ ٣ٔض , ا٠ٛشبهش ٩ئرٰب٦٣ ئ٬ٛ ٟ٘خ صٯبدح ُٮ ٟشػ٦

ُٮ ا٤٠ٛبهخ ٟضال ٩ُٮ اخزالؿ٦ ثبٛؾغٰظ ػشس ه٦ٰٜ ٩ٛشث٠ب أطٰت ث٠شع 

ٗزٖٛ أٯؼب ٢ٟ ط٪س ا٠ٛشع ؽ٠٤ٰب ٣ٔ٪ٙ ئ١ , آخش أخش شِبء٥ أ٩ صاد٥

اٛشخض ئرا خبٍ ٢ٟ ر٧بث٦ ٢ٟ ػشس ٩رٖٛ ُٮ ٢ٟ ٗب١ ه٤ذ٥ ثوغ 

األٟشاع اٛزٮ ُٯخش٬ ه٦ٰٜ ٢ٟ ا٠ٛضاؽ٠خ ٢ٟ عٔ٪ؽ أ٩ ُٯخش٬ ه٦ٰٜ ٢ٟ 

ا٠ٛضاؽ٠خ ٢ٟ ػشة أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ ٓذ رإصش ه٦ٰٜ ٩رٖٛ ُٮ ثوغ األٟشاع 

ا٠ٛزؤٜخ ثبٛولبٝ ٩ًٰش٧ب ُ٘ٚ ٧ز٥ ٩ًٰش٧ب ٢ٟ اٛظ٪س اٛزٮ ٢ٟ اٛظوت أ١ 

٣ؾظش٧ب ُٮ ػبثؾ أ٩ ػبثـ٢ٰ ٨ٜٗب رذٙ ه٬ٜ أ١ ٢ٟ هغض ه٢ اإلرٰب١ 

ث٨ز٥ اِٛشٯؼخ ئال ث٠شٔخ خبسعخ ه٢ اٛوبدح ُا٨٣ب ر٘٪١ عجت ٛغٔ٪ؽ اٛؾظ 

. ه٦٤ 
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اٛو٠ٜبء ٯزٗش١٩ ُٮ شأ١ ٩ع٪ة اٛؾظ ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ ٩ه٬ٜ اٛغٰٜٞ  :المذيع

أٯؼب ٢ٟ األٟشاع ٯزٗش١٩ ٩ع٪ثب ه٬ٜ اِٛ٪سٯخ ٩ه٬ٜ اٛزشاخٮ ٣٩ؾ٢ ٣ش٫ 

ؽٰٔٔخ ٢ٟ شجبث٤ب ٢٠ٟ ٯإخش ٩أٯؼب ٢ٟ ُزٰبر٤ب ٢٠ٟ رإخش اٛؾظ ٩أٯؼب ُٮ 

٩ع٪د ٓذسر٨ب ٩اعزـبهز٨ب ٩٩ع٪د أٯؼب ٟؾش٨ٟب ٩رٰغش٥ ُٮ ٧زا اٛؾبٙ ٠ُب 

اٛز٪ع٦ٰ ٨ٛٞ ؟ 

اٛؾظ ٯٔ٪ٙ هبٟخ أ٧ٚ اٛوٜٞ ئ٦٣ ٩اعت ه٬ٜ اِٛ٪سٯخ ئرا ٩عذ ششؽ  :الشيخ

االعزـبهخ ؽ٠٤ٰب ٯ٘٪١ ا٠ٛشء ٓبدسا ه٬ٜ اٛؾظ ثجذ٦٣ ٩ٟب٦ٛ ٩رٖٛ أ١ ا٤ٛجٮ 

ٓبٛ٪ا ٩اِٛبء " ئ١ اهلل ٓذ ٗزت هٰٜ٘ٞ اٛؾظ ُؾغ٪ا"ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

٧ز٥ رذٙ ه٬ٜ اِٛ٪سٯخ ٩اٛزشرٰت ٢ٟ ؽ٢ٰ أٟش ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

ثزٖٛ ٩ٓذ عبءد آصبس ٗضٰشح ه٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٦٤ ٩ًٰش٥ ٢ٟ اٛظؾبثخ 

سػ٪ا١ اهلل ه٨ٰٜٞ ُٮ اٛذالٛخ ه٬ٜ ٩ع٪ة اٛؾظ ه٬ٜ اِٛ٪سٯخ ٩ا٠ٛغٜٞ ٯغت 

ه٦ٰٜ أ١ ٯجبدس ئ٬ٛ اٛؾظ ٟز٬ ٟب اعزـبم اٛؾظ ٩ ٓذس ه٦ٰٜ ٩رٖٛ أل٦٣ ال ٯوٜٞ 

٩ٰٛوٜٞ , ٟز٬ ٯأر٦ٰ هبسع أ٩ ٟشع أ٩ شٌٚ ٯ٤٠و٦ ٢ٟ اإلرٰب١ ث٦ ُٮ ٩ع٦٨

ا٠ٛغٜٞ أ٦٣ ٟب ٢ٟ ٓبطذ ٛجٰذ اهلل اٛؾشاٝ ئال ٩الثذ أ١ ٯ٘٪١ ه٦ٰٜ ٢ٟ ا٠ٛشٔخ 

٩ٟب ٤ٗزٞ "٩اٛزوت ٩اٛزؼبٯْ اٛشٮء اٛ٘ضٰش ٠ٗب ٓبٙ اهلل عجؾب٦٣ ٩روب٬ٛ 

٢٘ٛ٩ ٟن رٖٛ ئرا ا٣ٔؼ٬ اٛؾظ ٗغت ًش٦ٟ ٩ر٧ت " ثب٦ٌٰٛ ئال ثشْ األ٣ِظ

٩ٛزٖٛ عبءد أؽبدٯش ٗضٰشح ٟشًجخ , ه٦٤ ٦٠٤ً ٩ٟب خغش٥ ٢ٟ ٟبٙ ٩٩ٓذ

ُٮ اٛؾظ ٩أ١ اهلل هض ٩عٚ ٯخَٜ ه٬ٜ ا٠ٛشء ٟب ثز٦ٛ ٢ٟ ٩ٓذ ٩ٟب ثز٦ٛ ٢ٟ 

ٟبٙ ُٮ ٧زا اٛؾظ ٢ٟ٩ رٖٛ ٟب عبء ه٢ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ٦٣ ٓبٙ 

ربثو٪ا ث٢ٰ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ُا٠٨٣ب ٯ٤ِٰب١ اِٛٔش ٩اٛز٣٪ة ٠ٗب ٯ٤ِٮ ا٤ٛبس خجش "

٢٠ُ ثزٙ ٟبال ُٮ اٛؾظ " ٩ٯـٰال١ اٛو٠ش"٩عبء ُٮ ثوغ اٛش٩اٯبد " اٛؾذٯذ

ُا١ اهلل ٯخ٦ِٜ ه٦ٰٜ ٢ٟ٩ اعزشخض أ٩ٓبر٦ ٩أٯب٦ٟ ألعٚ ٧زا اٛؾظ ٩رشٕ 

أشٌب٦ٛ ُا١ اهلل ٯخ٦ِٜ ه٦ٰٜ ثـ٪ٙ ه٠ش٥ ٠ٗب عبء ُٮ األصش اٛغبثْ ثٚ ئ١ 

ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ُٰب صجذ ه٦٤ ه٤ذ اث٢ ؽجب١ ثاع٤بد طؾٰؼ ٢ٟ 

ئ١ هجذا أطؾؾذ ٦ٛ ُٮ "ٓبٙ اهلل عٚ ٩هال : ؽذٯش أثٮ عوٰذ اٛخذس٭ ٓبٙ 

" ثذ٦٣ ٩٩عوذ ه٦ٰٜ ُٮ سص٦ٓ صٞ ٯ٠ش ه٦ٰٜ خ٠ُظ ع٢ٰ٤ ال ٯِذ ئٛٮ ٠ٛؾش٩ٝ

٣وٞ ؽٰٔٔخ ئ١ ا٠ٛؾش٩ٝ ٢ٟ اطؼ اهلل ثذ٦٣ ٩٩عن ه٦ٰٜ ُٮ سص٦ٓ صٞ ٟن رٖٛ ٛٞ 

ٯإد اٛؾْ اٛ٪اعت هلل هض ٩عٚ ه٦ٰٜ ٩ٗٞ ٣غ٠ن ٢ٟ أٓ٪اٝ سث٠ب عب٩ص٩ا 

األسثو٢ٰ أ٩ أٗضش ٟن ٓذسر٨ٞ ٩طؾخ ثذ٨٣ٞ ٟن ٟب ٩عن اهلل هض ٩عٚ ه٨ٰٜٞ 
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٢ٟ سصّ ٩ٟن رٖٛ ٯإخش١٩ اٛؾظ ٩ٯ٠ز٤و٪١ ٢ٟ أدائ٦ رغ٪ٯِب ئ٬ٛ أ١ ٯأرٮ 

هبسع ٢ٟ اٛو٪اسع ٩ٓذ رٗش أ٧ٚ اٛوٜٞ أ١ ٢ٟ ُوٚ رٖٛ ُا٦٣ ئ٬ٛ اإلصٞ 

   .أٓشة ٦٤ٟ ئ٬ٛ اٛوِ٪ ٩اهلل أهٜٞ 

 انتخفيف عهى املريض  – 2
اٛذٯ٢ اإلعالٟٮ دٯ٢ هلٰٞ عبء ثبٛزٰغٰش ٩اٛزخَِٰ ه٬ٜ أٟخ ٟؾ٠ذ  :المذيع

٧ٚ ٧٪ ه٬ٜ ٣٪م , ٢ٟ٩ أك٨ش اٛظ٪س اٛزٮ ٣شا٧ب اٛزخَِٰ ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ

٩اؽذ ٢ٟ ؽٰش اٛؾظ ٧ز٥ اٛوجبدح اٛول٠ٰخ أٝ أ١ ص٠خ أ٣٪ام عبء اٛششم 

. ثبٛزخَِٰ ٨ُٰب؟ ٧ٚ ٢ٟ ثٰب١ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ 

ثغٞ اهلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل ا٠ٛشع عجت ٢ٟ أعجبة  :الشيخ

اٛزخَِٰ ه٢ اٛوجبد ُٮ هجبدار٨ٞ ٩ُٮ عبئش اٛز٘بَٰٛ اٛششهٰخ ه٨ٰٜٞ ٩ٛزٖٛ 

ُب٠ٛشٯغ ال ؽشط ه٦ٰٜ " ٩ال ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ ؽشط"ٯٔ٪ٙ سث٤ب عٚ ٩هال 

٩اهلل عٚ ٩هال ٢ٟ رخ٦ِِٰ ه٢ , ٩اٛؾشط ٟشُ٪م ه٦٤ ٩ا٠ٛشٔخ ٤ٟزِٰخ

ُٔذ صجذ ُٮ , ا٠ٛشٯغ أ٦٣ خَِ ه٦٤ ُٮ األه٠بٙ ٩أصبث٦ ه٨ٰٜب ثبألع٪س

اٛظؾٰؼ ٢ٟ ؽذٯش أثٮ ٟ٪ع٬ األشوش٭ سػٮ اهلل ه٦٤ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل 

ئ١ اٛوجذ ئرا ٟشع أ٩ عبُش ٗزت ٦ٛ أعش ٟب ٗب١ ٯو٦ٜ٠ "ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

٩ٓذ صجذ أٯؼب ُٮ ا٠ٛغ٤ذ ثاع٤بد طؾٰؼ ٢ٟ ؽذٯش هجذ اهلل " طؾٰؾب ٠ٰٟٔب

ٟب ٢ٟ أؽذ "ث٢ ه٠ش٩ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

٢ٟ ا٤ٛبط ٯظبة ثجالء ُٮ عغذ٥ ئال أٟش اهلل عٚ ٩هال ا٠ٛالئ٘خ اٛزٯ٢ 

ُٔبٙ اٗزج٪ا ٛوجذ٭ ٗٚ ٯ٪ٝ ٩ٰٜٛخ ٟب ٗب١ ٯو٠ٚ ٢ٟ اٛخٰش ٟب ٗب١ , ٯؾِل٪٦٣

٠ٗب صجذ أٯؼب ٢ٟ , أ٭ ثغجت ا٠ٛشع اٛز٭ أٟشػ٦ اهلل ٦ٛ" ُٮ ٩صبٓٮ

ٰٛظ ٢ٟ ه٠ٚ ٯ٪ٝ "ؽذٯش هٔجخ ث٢ هبٟش أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

ئال ٧٩٪ ٯخزٞ ه٦ٰٜ ُارا ٟشع ا٠ٛإ٢ٟ ٓبٛذ ا٠ٛالئ٘خ ٯب سث٤ب هجذٕ ُال١ ٓذ 

ُبهلل " ؽجغز٦ ُٰٔ٪ٙ اٛشة عٚ ٩هال اخز٠٪ا ٦ٛ ه٬ٜ ه٦ٜ٠ ؽز٬ ٯجشأ أ٩ ٯ٠٪د

عٚ ٩هال ٯضٰت ا٠ٛشػ٬ ه٬ٜ األه٠بٙ اٛزٮ ٗب٣٪ا ٯو٠ٜ٪٨٣ب ُٮ طؾز٨ٞ ٩ٟب 

اهزبد٩ا ه٦ٰٜ ٩ٯضٰج٨ٞ أٯؼب ه٬ٜ ٟب هضٟ٪ا ه٬ٜ ُو٦ٜ ٩ئ٠٣ب ؽجغ٨ٞ ٧زا 

ا٠ٛشع ٩أ٩ص٨ٔٞ ث٪صب٦ٓ ُٜٞ ٯغزـٰو٪ا اإلرٰب١ ث٨زا اٛو٠ٚ ٩رٖٛ ُؼٚ اهلل هض 

٩عٚ ه٬ٜ ٧ز٥ األٟخ أٟخ اإلعالٝ األٟخ ا٠ٛشؽ٪ٟخ اٛزٮ سؽ٨٠ب اهلل هض ٩عٚ 
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ثأ١ سرت ٨ٛب أع٪سا ٗضٰشح ه٬ٜ أه٠بٙ ٰٜٜٓخ ٯو٠ٜ٪٨٣ب ٩رٖٛ ُؼٚ اهلل ٯإر٦ٰ 

. ٢ٟ ٯشبء ٩اهلل ر٩ اِٛؼٚ اٛولٰٞ 

ا٠ٛشٯغ اٛؾٰٔٔخ أ١ اهلل هض ٩عٚ خَِ ه٦٤ ُٮ أؽ٘بٝ اٛؾظ ٢ٟ ع٨بد 

٩ٓذ ٯ٘٪١ ٧زا اإلعٔبؽ , ٟزوذدح ُأ٩ال خَِ اهلل ه٦٤ اٛؾظ أؽٰب٣ب ثبإلعٔبؽ

ئعٔبؿب ٰٜٗخ ٜٛشوٰشح ُال ٯغت ه٦ٰٜ ٟـٜٔب ُال ٯغت ه٦ٰٜ اٛز٧بة ٜٛؾظ ث٤ِغ٦ 

٩ٓذ ٯ٘٪١ اإلعٔبؽ ئعٔبؿب ٛجوغ ا٤٠ٛبعٖ ٩رٖٛ ٟضٚ , ٧٩٪ اٛؾظ اٛجذ٣ٮ

ئعٔبؽ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ه٬ٜ ا٠ٛشأح اٛؾبئغ ٩ٓذ ٣ض ع٠بهخ ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ 

٢ٟ ٨ُٔبء اٛؾ٤بثٜخ ٩ًٰش٧ٞ أ١ ا٠ٛشٯغ ٟض٨ٜب ُٰغٔؾ ه٦٤ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ئ١ 

ٗب١ هبعضا ه٢ اإلرٰب١ ث٦ ُٮ ٩ٓذ خش٩ع٦ ٗزٖٛ ٣ض ا٨ِٔٛبء أٯؼب ه٬ٜ 

أ١ ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ٯغٔؾ ه٢ ا٠ٛشٯغ ُارا ٗب١ ا٠ٛشء ٟشٯؼب ٩ٗب٣ذ ع٤٘ب٥ 

ُٮ خبسط ٬٤ٟ ٩ٗب١ ٤٧بٕ ٦ًٰٜ ٟشٔخ ُٮ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٬٤ٟ ُب٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ 

ئ٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ ٧زا ا٠ٛجٰذ ئ٬ٛ ًٰش ثذٙ ُال ٯٜض٦ٟ ثذٙ ٩ال ِٗبسح ٩ال ٧ذ٭ 

ٯجز٦ٛ ٧٩ز٥ األٟ٪س ٧٩٪ اإلعٔبؽ اٜٛ٘ٮ ِٜٛشٯؼخ أ٩ اإلعٔبؽ اٛغضئٮ ٛجوغ 

. أسٗب٨٣ب ٩٩اعجبر٨ب ٧٪ ٢ٟ رخَِٰ اهلل هض ٩عٚ ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ 

ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٢ٟ رخَِٰ اهلل هض ٩عٚ ه٬ٜ اٛوجبد ا٠ٛشػ٬ ُٮ اٛؾظ 

اٛزخَِٰ ثبال٣زٔبٙ ئ٬ٛ اٛجذٙ ٩رٖٛ ثأ١ ٯششم اهلل هض ٩عٚ ثذال ه٢ األٟش 

اٛز٭ ٯِو٦ٜ اٛشخض ٩ٛزٖٛ ط٪س ٗضٰشح ٨٤ٟب أ١ ٢ٟ ٗب١ هبعضا ه٢ اٛؾظ 

٩اٛو٠شح ثجذ٦٣ ٦٤٘ٛ ٓبدس ث٠ب٦ٛ ُا٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ ٯ٤زٔٚ ئ٬ٛ اٛجذٙ ٧٩٪ أ١ 

ٯ٪ٗٚ ًٰش٥ ئٟب ٟغب٣ب ٢ٟ ٓشاثز٦ أ٩ أ٩ٰٛبئ٦  أ٩ ث٠بٙ ٧٩زا ُٮ ؽظ اِٛشٯؼخ 

٢ٟ األشٰبء اٛزٮ ٯ٤زٔٚ ئ٨ٰٛب ثبٛجذٙ أ٦٣ ٯ٤زٔٚ ئرا رشٕ ٟؾل٪سا ٢ٟ , األ٩ٙ

ا٠ٛؾل٪ساد ئ٬ٛ ثذ٦ٛ ٢٠ُ ُوٚ شٰئب ٢ٟ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ اٛض٠ب٣ٰخ أ٩ 

اٛغجوخ ٩ٗب١ ُو٦ٜ ٨ٛب ه٢ هزس ٩ ثغجت ٟشع صٞ اؽزبط ِٛو٨ٜب ٦ُٜ أ١ ٯِو٨ٜب 

ُِذٯخ ٢ٟ "٢٘ٛ٩ ٯ٤زٔٚ ئ٬ٛ اٛجذٙ ٧٩٪ اإلرٰب١ ثبِٛذٯخ ٧٩ٮ ه٬ٜ عجٰٚ اٛزخٰٰش 

ُاٟب أ١ ٯزثؼ شبح أ٩ أ١ ٯظ٪ٝ صالصخ أٯبٝ ُٮ أ٭ " طٰبٝ أ٩ طذٓخ أ٩ ٣غٖ

. ٟ٪ػن ٢ٟ اٛجالد أ٩ أ١ ٯـوٞ عزخ ٟغب٢ٰٗ ٢ٟ ٟغب٢ٰٗ اٛؾشٝ 

ا٤ٛ٪م اٛضبٛش ٢ٟ اٛزخَِٰ  

اٛزخَِٰ ا٠ٛزوْٜ ثب٨ٰٛئخ ُا١ ٤٧بٕ ٧ٰئبد ٯ٤٠ن ٨٤ٟب اثزذاء ٢٘ٛ٩ ٠ٛب ٗب١ 

اٛشخض ٟشٯؼب ٩را ؽبعخ ٜٛزخَِٰ ُٮ ا٨ٰٛئخ ُا٦٣ ُخَِ ه٦٤ ُٮ ٧ٰئخ أُوبٙ 
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ا٤ٛغٖ ٢ٟ٩ رٖٛ أ١ ٗضٰشا ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٯ٤٠و٪١ ٢ٟ اٛـ٪اٍ ساٗجب ٩ٯ٪عج٪١ 

أ١ ٯ٘٪١ اٛـ٪اٍ ٟشٰب ٧٩زا ٧٪ ا٠ٛز٧ت ٩ٓ٪ٙ ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٨٤٘ٛٞ 

ٯغٰض١٩ اٛـ٪اٍ ساٗجب ٢٠ٛ ٗب١ ٟشٯؼب ٩رٖٛ ُا١ اٛـ٪اٍ ُٮ اٛوشثٰخ 

٩ًٰش٧ب األطٚ ٦ُٰ أ٦٣ ٤٠ٟ٪م ٢٠ٛ ٗب١ ٓبدسا ئال أ١ ٯ٘٪١ هبعضا ٤ُٰزٔٚ 

ئ٬ٛ ثذ٦ٛ رخِِٰب ُٮ اٛظ٪سح ٧٩٪ اٛـ٪اٍ ساٗجب ه٬ٜ عجٰٚ هشثٰخ أ٩ عشٯش 

أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ ٧ز٥ اٛظ٪س ٩عٰأرٮ ئ١ شبء اهلل ُٮ ٗٚ ٯ٪ٝ ٢ٟ ا٠ٛشبهش ُٮ 

ٟ٪ػو٦ ٣زٜ٘ٞ ه٢ ط٪س اٛزخَِٰ اٛزٮ ٯخَِ اهلل هض ٩عٚ ٨ُٰب ه٬ٜ 

٧ز٥ اٛظ٪س اٛضالس ٨ٜٗب ٢ٟ رخَِٰ اهلل هض ٩عٚ ٩رٰغٰش٥ ه٬ٜ , ا٠ٛشػ٬

٧ز٥ األٟخ األٟخ ا٠ٛشؽ٪ٟخ أٟخ اإلعالٝ أرجبم ٟؾ٠ذ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

٧٩زا ٯذ٤ٛب ه٬ٜ أ١ اٛشوٰشح ا٠ٛٔظ٪د ٨٤ٟب ئ٠٣ب ٧٪ ئهالء رٗش اهلل هض ٩عٚ 

٩ٰٛظ ا٠ٛٔظ٪د ٨٤ٟب ئروبة اٛجذ١ ٩ال ا٠ٛشٔخ ُٰٜظ ٗٚ ٟشٔخ ٯإعش ه٨ٰٜب 

٠ٛب سأ٫ سعال ٓذ أػؾ٬ "٩ٛزٖٛ ُا١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ , اٛوجذ

٩ٗزٖٛ " ٜٛش٠ظ ًؼت ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٦٤ٟ ٩أٟش٥ أ١ ٯغزلٚ

ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ ٯ٪ٝ هشُخ ؽ٠٤ٰب سأ٫ ا٤ٛبط طبئ٢ٰ٠ ٤٠ُو٨ٞ 

ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ , ٢ٟ اٛظٰبٝ ٩خشط ئ٨ٰٛٞ ُششة أٟب٨ٟٞ ُبٓزذ٫ ا٤ٛبط ثأٟش٥

أ١ اٛشخض ٯشْ ث٤ِغ٦ ٩أ١ ٯزوج٨ب ٩ئ٠٣ب ا٠ٛٔظ٪د أ١ ٯ٘٪١ ٦ُٰ رٗش هلل هض 

٧٩٪ ٟب ٗب١ ٦ُٰ ئ٨٣بس ٜٛذٝ ٩سُن ٜٛظ٪د " أُؼٚ اٛؾظ اٛوظ ٩اٛضظ"٩عٚ 

ثبٛزٗش ٩ا٠ٛٔظ٪د ٧٪ رٗش اهلل هض ٩عٚ ٩هجبدر٦ ٩ٰٛظ ا٠ٛٔظ٪د ٧٪ ئروبة 

. اٛجذ١ ٩ئ١ ٟب ٯ٘٪١ ٢ٟ ٟشٔخ ٩روت ٜٛجذ١ ُا٦٣ رجن ال أطال ُٮ ٧ز٥ اٛوجبدح 

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٓؼٰخ ا٠ٛؾل٪ساد ٟب ٯظ٤و٨ب ا٠ٛشٯغ أ٩ ٟب  :المذيع

ٯشر٘ج٨ب ا٠ٛشٯغ ٢ٟ ٣ؾ٪ أرا ٯ٪عذ٥ ُٮ سأع٦ ٢ٟ ٣ؾ٪ رٖٛ  

٧ٚ ٧زا ٯش٠ٚ ٗٚ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ؟ ٧ٚ ٛ٘ٞ أ١ روذ ا٠ٛؾل٪ساد اٛزٮ 

عبء اٛزخَِٰ أ٩ عبءد ا٤ٰٛبثخ ٩عبء سث٠ب أٯؼب اٛز٪ع٦ٰ اٛٔشآ٣ٮ ُٮ اٛو٪دح 

أ٩ اٛظٰش٩سح ئ٬ٛ اٛجذٙ ٢ٟ طذٓخ أ٩ ٣غٖ ؟ 

ثب٤ٛغجخ ٠ٛؾل٪ساد اإلؽشاٝ ُا١ ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ ٓذ هذ٧٩ب  :الشيخ

ص٠ب٣ٰخ ٩ع٤زٜ٘ٞ ه٨٤ب ئ١ شبء اهلل هض ٩عٚ ثوذ ًذ ث٠شٰئخ اهلل هض ٩عٚ ه٬ٜ 

عجٰٚ اٛزِظٰٚ ٢٘ٛ٩ ٤٧ب ٣شٰش ئشبسح ئ٬ٛ أ١ ع٨٠٪س ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ ٧ز٥ 

ا٠ٛؾل٪ساد ٢ٟ ُوٚ شٰئب ٨٤ٟب ه٬ٜ عجٰٚ اٛو٠٪ٝ ٩ٰٛظ خبطب ثبٛؾْٜ أ١ 
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٢ٟ ُوٚ شٰئب ٨٤ٟب ثوزس ٗأ١ ٯ٘٪١ ٓض أكِشا أ٩ ؽْٜ شوشا أ٩ ٟظ ؿٰجب أ٩ 

ًـ٬ سأع٦ أ٩ ٛجظ ٟخٰـب أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ ٠ٟب ع٤زٜ٘ٞ ه٦٤ ئ١ شبء اهلل 

ثبٛزِظٰٚ أ٦٣ ٢ٟ ُو٨ٜب ٛوزس ُا٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ اِٛذٯخ ه٬ٜ عجٰٚ اٛزشرٰت ٠ٗب 

٩أ١ ٧زا اٛوزس ٧٩٪ " ُِذٯخ ٢ٟ طٰبٝ أ٩ طذٓخ أ٩ ٣غٖ"ٓبٙ اهلل عٚ ٩هال 

ا٠ٛشع ئ٠٣ب ٧٪ ساُن ٛإلصٞ ٩ٰٛظ ساُوب ِٜٛ٘بسح ٩دٰٛٚ رٖٛ ؽذٯش ٗوت ث٢ 

هغشح سػٮ اهلل ه٦٤ ؽ٠٤ٰب اشز٬٘ ٤ٜٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ا٠ٔٛٚ ٩أ١ ٢ٟ 

ٛو٦ٜ "ٗضشر٦ أ٦٣ ٗب١ ٯزغبٓؾ ه٬ٜ ٩ع٦٨ ُٔبٙ ٦ٛ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

ٓذ أرإ ٧٪اٝ سأعٖ صٞ أٟش٥ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ١ ٯؾْٜ ٩ثوذٟب 

. ٯؾْٜ أ١ ٯِذ٭ ثبِٛذٯخ ه٬ٜ ؽغت اٛزخٰٰش اٛغبثْ 

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٧ٚ ٢ٟ ٠ٜٗخ ر٪ع٨٪٨٣ب ٨ٛزا ا٠ٛشٯغ ٩رٜٖ أٯؼب  :المذيع

اٛزٯ٢ ٧ٞ ه٬ٜ األعشح اٛجٰؼبء ٣٩ِ٪ع٨ٞ سث٠ب رز٪ّ ٛإلدسإ أ٩ اإلرٰب١ 

ثِشػ٨ٞ ثبٛ٪اعت ه٨ٰٜٞ ثؾغخ اإلعالٝ ٧٩ٞ ٛٞ ٯؾغ٪ا ٛوبسع أ٩ ٌٰٛش٥ ٧ٞ 

ٟب اٛز٪ع٦ٰ ٨ٛٞ ٩ٟب اٛز٪ع٦ٰ ٨ٛٞ ٩ٟب , اٱ١ ٟشػ٬ ه٬ٜ األعشح اٛجٰؼبء

اٛز٪ع٦ٰ ٛز٩ٯ٨ٞ أؽغ٢ اهلل ئٰٖٛ ؟ 

٢ٟ ؽجغ٦ اهلل هض ٩عٚ ٠ٗب عبء ُٮ اٛؾذٯش ثغجت ٟشع ٩ٗب١  :الشيخ

ا٠ٛشع ٠ٟب ٯشْ ه٦ٰٜ اٛؾظ أ٩ ٯ٤٠و٦ ٦٤ٟ ٠ٗب عجْ ُٮ رِظ٦ٰٜ ُٮ دسع٤ب 

. ثبألٟظ ئال أ١ ٧زا اٛشعٚ ٛٮ ٟو٦ ثوغ األٟ٪س

األٟش األ٩ٙ أ٣ٮ أٓ٪ٙ ٦ٛ ئ١ اهلل هض ٩عٚ ٓذ خَِ ه٤ٖ ثغجت ٧زا ا٠ٛشع 

ُال ٯٜضٟٖ أ١ رضاؽٞ ا٤ٛبط ٩ال أ١ رإر٭ ٣ِغٖ ٩ال أ١ رإر٭ ٟشأُٰٖ 

ثبال٣زٔبٙ ٟبداٝ ٓذ خَِ ه٤ٖ ُٮ رٖٛ ٩ٛزوٜٞ أ١ اهلل هض ٩عٚ عٰضٰجٖ أعشا 

ه٬ٜ ٣ٰزٖ ٩ٯضٰجٖ أعشا ه٬ٜ ٟب ٤ٗذ ٟوزبدا ه٦ٰٜ ُٮ طؾزٖ ٩رٖٛ س٩٭ ُٮ 

األصش ه٤ذ اٛذٯ٠ٜٮ ٩ئ١ ٗب١ ئع٤بد٥ ػوِٰب ئال أ١ ٟو٤ب٥ طؾٰؼ أ٦٣ س٩٭ ُٮ 

األصش أ١ ٣ٰخ ا٠ٛإ٢ٟ أثٜي ٢ٟ ه٦ٜ٠ ٧زا األٟش األ٩ٙ  

األٟش اٛضب٣ٮ ٢ٟ دخٚ ُٮ ا٤ٛغٖ ٧٩٪ ٟشٯغ صٞ أساد أ١ ٯِوٚ األ٣غبٕ ٨ٜٗب 

ربٟخ ٩ٯل٢ أ٦٣ ئ١ ُوٚ ا٤ٛغٖ ربٟب ٠ٗب ٯِو٦ٜ األطؾبء أ٦٣ ٯ٘٪١ أهلٞ 

ألعش٥ ُزغذ٥ ٯـ٪ٍ ٩آِب أ٩ ٯوز٠ذ ه٬ٜ سع٢ٰٜ ٩رشا٥ ٯزوت ٢ٟ ٟو٦ ُٮ 

سٟٮ اٛغ٠بس ثبال٣زٔبٙ ئ٨ٰٛب ٩اٛشٟٮ ث٤ِغ٦ ٩رشا٥ ٯِوٚ أشٰبء ٗضٰشح ٓذ عوٜذ 

٦ٛ ٨ُٰب سخظخ ٤ٛ٩وٜٞ أ١ ا٠ٛٔظ٪د  ٢ٟ اٛؾظ ئ٠٣ب ٧٪ هجبدح اهلل هض ٩عٚ 
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٩ئهالء رٗش٥ ٩أ٣ذ سث٠ب ُٮ ٟشٔزٖ ه٬ٜ ٣ِغٖ ث٨ز٥ األٟ٪س ٩ٓذ هزسٕ اهلل 

هض ٩عٚ ر٘٪١ ٓذ أشٌٜذ ٣ِغٖ ه٢ رٗش اهلل هض ٩عٚ ثضٯبدح ٟشػ٨ب 

٩ا٠ٛشٔخ ه٨ٰٜب َٰٗ ٩ٓذ عوٚ اهلل هض ٩عٚ ٖٛ سخظخ ثبٛز٪ٰٗٚ ُٮ اٛشٟٮ 

ٟضال ٩عوٚ ٖٛ سخظخ ثبٛز٪ٰٗٚ ُٮ اٛزثؼ ٩عوٚ ٖٛ سخظخ ٗضٰشح ثبٛـ٪اٍ 

عبٛغب أ٩ ثاعٔبؿ٨ب ثبٰٜٛ٘خ ٩ٯو٬ِ ه٢ ثوغ اٛ٪اعجبد ٠ٗب ع٠ٰش ئ١ شبء اهلل 

ُٮ ٟؾ٦ٜ ُب٠ٛٔظ٪د أ١ ا٠ٛشء ٯأخز اُٛشخض اٛزٮ ٯشخض اهلل هض ٩عٚ ٦ٛ 

ث٨ب ٩أ١ ٯأرٮ ث٨ز٥ األٟ٪س اٛزٮ عو٨ٜب اهلل هض ٩عٚ سخظخ ٩هِ٪ا ٦٤ٟ 

ُذٙ ه٬ٜ أ١ " ٩ال ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ ؽشط"عجؾب٦٣ ٩روب٬ٛ ٩اهلل عٚ ٩هال ٓبٙ 

اٛؾشط ٟشرِن ٩أ١ ا٠ٛشٔخ ٤ِٰٟخ ه٦٤ ٧٩زا ُؼٚ اهلل ٯإر٦ٰ ٢ٟ ٯشبء ٩اهلل 

. أهٜٞ 

 

 اننيابت وانتوكيم  – 3
ا٤ٰٛبثخ ٩اٛز٪ٰٗٚ ُٮ اٛؾظ ٯزـٜت ٨ُٰب اٛؾذٯش ه٢ اٛؾظ اِٛشٯؼخ  :المذيع

ؽغخ اإلعالٝ ٩أٯؼب ؽظ ٩ه٠شح ا٤ٛبُٜخ ٟب اٛٔ٪ٙ ٠٨ُٰب أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ؟  

اٛؾظ ٧٪ ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ارِْ ا٨ِٔٛبء ه٬ٜ أ١ ا٤ٰٛبثخ رذخٚ ٨ُٰب  :الشيخ

٩ٓذ عبء ُٮ رٖٛ هذد ٢ٟ أؽبدٯش ٨٤ٟب ٟب س٩ا٥ أث٪ دا٩د ٩ا٤ٛغبئٮ ٢ٟ ؽذٯش 

" ؽظ ه٢ أثٰٖ ٩اهز٠ش"أثٮ سصٯ٢ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ ٦ٛ 

٩اٛغجت ُٮ ٗ٪١ أ١ اٛؾظ ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ رذخٚ ٨ُٰب ا٤ٰٛبثخ ٩ٯظؼ ٨ُٰب 

, اٛز٪ٰٗٚ ٓبٛ٪ا أ١ اٛؾظ هجبدح ثذ٣ٰخ ٩ٟبٰٛخ ٟوب ٌُٰٜت ٨ُٰب ا٠ٛو٬٤ ا٠ٛبٛٮ

ئرٰب١ اٛوجذ ثبٛؾظ ٩اٛو٠شح ئٟب أ١ , ٩اٛوجبدح ا٠ٛبٰٛخ ٯظؼ ٨ُٰب ا٤ٰٛبثخ ٩اٛز٪ٰٗٚ

ٯ٘٪١ ه٬ٜ عجٰٚ اِٛشػٰخ ٧٩ٮ اٛؾغخ األ٬ٛ٩ ٩اٛو٠شح األ٬ٛ٩ اٛ٪اعجزب١ 

٩ئٟب أ١ ٯ٘٪١ ه٬ٜ عجٰٚ ا٤ٛذة ٧٩ٮ اٛؾغظ ٩اٛو٠ش اٛزٮ ر٘٪١ ربثوخ , ه٦ٰٜ

٣جذأ أ٩ال ُٮ ٓؼٰخ ؽظ اِٛشٯؼخ أ٩ اٛؾظ ٩اٛو٠شح اِٛشٯؼخ , ٜٛؾغخ األ٬ٛ٩

٤ُٔ٪ٙ ئ١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ئرا ٗب٣ذ ُشٯؼخ ُبألطٚ أ٦٣ ال رذخ٨ٜب ا٤ٰٛبثخ ٩أ٦٣ 

٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ اٛخـبة ٨ُٰب ٟزغ٦ , ٯغت اٛؾظ ٩اٛو٠شح ه٬ٜ اٛشخض ث٤ِغ٦

ٜٛوجذ ٣ِغ٦ ٠ٗب ٓبٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ُٰب صجذ ُٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ 

ُبٛخـبة ُٮ اٛؾظ ٟزغ٦ ٜٛوجذ ٣ِغ٦ " ئ١ اهلل ٓذ ٗزت هٰٜ٘ٞ اٛؾظ ُؾغ٪ا"
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٩ئرا ٗب١ ا٠ٛشء ٓبدسا ثجذ٦٣ ٩ؽٰب ُا٦٣ ال ٯظؼ , ٨ُ٪ اٛز٭ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ ٯؾظ

ث٠٤ٰب ٛ٪ ٗب١ هبعضا ه٢ اٛؾظ ثوغض ٟغز٠ش أ٩ ٗب١ , أ١ ٯ٤٪ة أؽذ ه٦٤ اٛجزخ

ا٠ٛشء ٓذ ر٪ُٮ ٩ٛٞ ٯؾظ ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٯغ٪ص ا٤ٰٛبثخ ه٦٤ ثٚ ٓذ رغت 

٩رِظٰٚ رٖٛ أ٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ١ ا٠ٛشء ئرا ٗب١ ٛٞ ٯؾظ , ا٤ٰٛبثخ ه٦٤ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ

أ٩ ٯوز٠ش ه٠شح اِٛشٯؼخ ٩ٓذ ٗب١ ثذ٦٣ ػوِٰب ال ٯغزـٰن أ١ ٯزغ٦ ث٦ ئ٬ٛ 

اٛؾظ ٩أ١ ٯإد٭ ا٤٠ٛبعٖ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٤ُٔ٪ٙ ئ١ ٗب١ ٧زا ا٠ٛشع ٟشػب 

دائ٠ب ٩ال ٯشع٬ ثشء٥ ٧٩٪ ص٢ٟ ُِٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ُا٦٣ ئ١ ٗب١ ه٤ذ٥ ٟبٙ 

٩دٰٛٚ رٖٛ ٟب رٗش٣ب٥ , ُٰغت ه٦ٰٜ أ١ ٯ٪ٗٚ شخظب آخش ٯٔ٪ٝ ث٨زا اٛؾظ ه٦٤

ٓجٚ ٢ٟ ؽذٯش أثٮ سصٯ٢ سػٮ اهلل ه٦٤ ٠ُٰب س٩ا٥ أث٪ دا٩د ٩ا٤ٛغبئٮ أ١ 

ئ١ أثٮ شٰخ ٗجٰش ال ٯغزـٰن اٛؾظ ٩ال اٛو٠شح ٩ال "سعال ٓبٙ ٯب سع٪ٙ اهلل 

٠ٗب صجذ " اٛلو٢ ٓبٙ ٦ٛ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ اؽغظ ه٢ أثٰٖ ٩اهز٠ش

أٯؼب ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ ُٮ ٓظخ ا٠ٛشأح اٛخضو٠ٰخ سػٮ اهلل ه٨٤ب اٛزٮ أرذ 

ٯب سع٪ٙ اهلل ئ١ ُشٯؼخ اهلل ه٬ٜ هجبد٥ "ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٔبٛذ 

ال ٯضجذ ه٬ٜ اٛشاؽٜخ "٩ُٮ س٩اٯخ " ُٮ اٛؾظ ٓذ أدسٗذ أثٮ شٰخب ٗجٰشا

ؽغٮ ه٦٤ "٩ُٮ س٩اٯخ خبسط اٛظؾٰؼ " ؽغٮ ه٦٤, أُأؽَظ ه٦٤ ٓبٙ ٣وٞ

ئرًا ئرا ٗب١ ا٠ٛشء هبعضا ه٢ اإلرٰب١ ثؾظ اِٛشٯؼخ ٩ٗب١ " ٩اهز٠ش٭

ٟشػ٦ ٩هغض٥ دائ٠ب ٟغز٠شا ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٯغت ه٦ٰٜ ئ١ ٗب١ ه٤ذ٥ 

ُا١ ٓبٝ ه٦٤ أؽذ ثب٤ٰٛبثخ ٢ٟ ًٰش ٟبٙ ُا١ ٧زا أُؼٚ , ٟبٙ أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥

٩ال شٖ ٢٘ٛ٩ ٨ٛب ششؽ ٨ٟٞ ٓذ ٯٌِٚ ه٦٤ ثوغ ا٤ٛبط ٣ٔ٪ٙ ئ١ ا٤ٛبئت ال 

ٯظؼ ؽغ٦ ه٢ ا٤٠ٛ٪ة ٧٩٪ ا٠ٛشٯغ اٛوبعض ه٢ اإلرٰب١ ثبٛؾظ أ٩ اٛو٠شح 

٩طِخ ر٪٦ٰٜٗ أ١ ٯخجش٥ ثأ٣ٮ ع٪ٍ أؽظ ه٤ٖ , ئال أ١ ٯ٤ٰج٦ أ٩ ٯ٪٦ٜٗ ثزٖٛ

٩أٟب أ١ ٯؾظ صٞ ئرا , ُٰٔ٪ٙ ٣وٞ سػٰذ أ٩ ٯشٰش ٦ٛ ث٠ب ٯذٙ ه٬ٜ اٛشػب

ا٣ز٬٨ ؽغ٦ أخجش ا٠ٛشٯغ ثأ٦٣ ٓذ ؽظ ه٦٤ ُا١ ٧زا ال ٯغٔؾ ؽظ اِٛشٯؼخ 

ه٦٤ ئرا ا٠ٛشٯغ ئرا ٗب١ ٟشػ٦ ٠ٟب ال ٯشع٬ ثشء٥ ٩ال اٛشِبء ٦٤ٟ ًبٛجب ُٮ 

ؽبٙ األٟشاع ا٠ٛض٤ٟخ ٩ا٠ٛغزذٯ٠خ ٩ًٰش٧ب ٩ٗزٖٛ ٢ٟ ٗب٣ذ خٜٔز٦ ػوِٰخ 

أ٩ ٗب١ شٰخب ٗجٰشا ُب٣ٰب ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٯغت أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥ ئ١ ٗب١ 

. ٓبدسا ٟبٰٛب ٢٘ٛ٩ ثششؽ اإل٣بثخ ٩اإلر١ 

ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٢ٟ ا٠ٛشع ئرا ٗب١ ا٠ٛشع هبسػب أ٩ ٯشع٬ ثشء٥ ُِٮ ٧ز٥ 

اٛؾبٛخ ال ٯظؼ أ١ ٯ٪ٗٚ ًٰش٥ أ١ ٯؾظ ه٦٤ ؽظ اِٛشٯؼخ ثٚ الثذ أ١ ٯظجش 
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٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ , ٩ٯ٤زلش ؽز٬ ٯ٢٠ اهلل هض ٩عٚ ه٦ٰٜ ثبٛشِبء صٞ ثوذ رٖٛ ٯؾظ

ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ئ٠٣ب أعبص اٛؾظ ه٢ اٛشٰخ ا٨ٛشٝ اٛز٭ ال ٯغزـٰن 

٩ٛٞ ٯضجذ ه٦٤ أ٦٣ أر١ ٌٰٛش٥ أ١ ُٯؾظ ه٦٤ ٩ال ٯٔبط , اٛضجبد ه٬ٜ اٛشاؽٜخ ُٔؾ

ه٬ٜ اٛشٰخ ا٨ٛشٝ ًٰش٥ ئرا هش٤ُب اٱ١ ٟب ٯزوْٜ ثؾظ اِٛشٯؼخ ٩أ٣٪ام 

. ا٠ٛشع ٦ُٰ ا٤ٛ٪هب١ 

رٗش٣ٮ ؽذٯض٘ٞ ثبإلخ٪ح اٛزٯ٢ ٯشٓذ١٩ ه٬ٜ األعشح اٛجٰؼبء ٢ٟ ٧ٞ  :المذيع

ُٮ ًٰج٪ثخ ٟغز٠شح ٩ه٠ٰٔخ ال ٯذس٫ ٟز٬ ر٤ز٨ٮ ال ٯغزـٰن اٛ٪اؽذ ٨٤ٟٞ أ١ 

ٯشد أ٩ ٯإخز ٦٤ٟ سد أ٩ ٟ٪أُخ ه٬ٜ ؽظ ٣٩ؾ٪٥ ٩ٗزا ٢ٟ ر٧ت ه٦ٜٔ أ٩ أّصش 

ه٦ٰٜ ٟإصش ٣ِغٮ ٛوبسع أ٩ ًٰش٥ ٧إالء اٛزٯ٢ ال ٯغزـٰو٪١ ٟضال أ١ ٯج٤ٰ٪ا 

٧٩ٞ ٟشػ٬ ٟب اٛز٪ع٦ٰ ُٮ شأ٨٣ٞ ٩ٟب اٛز٪ع٦ٰ ُٮ شأ١ ا٤ٛبئت ؟ 

٧إالء اٛزٯ٢ أ٠ًٮ ه٨ٰٜٞ أ٩ أطبث٨ٞ أٟش هشع ه٬ٜ هٔ٪٨ٛٞ ثظِخ  :الشيخ

دائ٠خ ٤٠ُو٨ٞ ٢ٟ اإلر١ أ٩ ئؽغب١ اٛزظشٍ ٧إالء ٩ٟض٨ٜٞ ا٠ٰٛذ ٣ٔ٪ٙ ئرا 

ٗب٣٪ا ٓذ ٩عت ه٨ٰٜٞ اٛؾظ ثأ١ ثٌٜ٪ا ٩ٗب٣٪ا ٟغزـٰو٢ٰ ٟبٰٛب ُا١ اٛ٪ع٪ة 

ثبّ ُٮ رٟز٨ٞ ث٠و٬٤ أ٦٣ ٯغت أ١ ُٯخشط ٢ٟ ٟب٨ٛٞ دٯ٢ اهلل هض ٩عٚ ٧٩٪ 

اٛؾظ ٩ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ دٯ٢ اهلل هض ٩عٚ ٟٔذٝ ه٬ٜ دٯ٢ اٛوجبد ُٮ اٛزشٗخ 

٩ه٬ٜ رٖٛ ٣ٔ٪ٙ ئ١ ٢ٟ أطٰت ُٮ ه٦ٜٔ ثا٠ًبء أ٩ ر٧بة , ئرا ر٪ُٮ ا٠ٛشء

ثبٰٜٛ٘خ أ٩ أطٰت ُٮ ثذ٦٣ ثبٛ٪ُبح ٩ٗب١ ٓذ ٩عت ه٦ٰٜ اٛؾظ ٯغت أ١ ٣شٗض 

ه٬ٜ ٧زا اٰٛٔذ أل٦٣ ٯ٘٪١ ثوذ اٛجٜ٪ى ٩ثوذ اٛجٜ٪ى ٓذ ٯ٘٪١ ٓذ ٟٜٖ ٟبال 

ٯغزـٰن ث٦ اٛؾظ ٩ٟن رٖٛ رو٠ذ اٛزأخٰش ٨ُزا ٯغت أ١ ُٯؾظ ه٦٤ ٩ئال ُا٦٣ 

٧إالء ٣ٔ٪ٙ ئ٨٣ٞ ال ٯشزشؽ أ١ ٯ٤ٰج٪ا ًٰش٧ٞ , ٯ٤ذة أل٩ٰٛبئ٦ أ١ ٯؾغ٪ا ه٦٤

أل١ ا٤ٰٛخ ٣ٰخ اإل٣بثخ ئ٠٣ب ر٘٪١ ُٮ ؽْ ٢ٟ ٯغزـٰن اإل٣بثخ ٩اٛز٪ٰٗٚ ٩أٟب ٢ٟ 

٩دٰٛٚ رٖٛ ٟب صجذ ُٮ , ال ٯغزـٰن اإل٣بثخ ٩اٛز٪ٰٗٚ ُا٦٣ ال رشزشؽ ٣ٰز٦

ؽغغ٤ب ثبٛظجٰب١ "طؾٰؼ ٟغٜٞ ٢ٟ ؽذٯش عبثش سػٮ اهلل ه٦٤ أ٦٣ ٓبٙ 

٩اٛظجٰب١ ٢٠ٟ ال ٯغزـٰن اإل٣بثخ ٩ال رظؼ , ُٜج٤ٰب ه٨٤ٞ ٩س٤ٰٟب ه٨٤ٞ اٛغ٠بس

٦٤ٟ ُذ٤ٛب رٖٛ ه٬ٜ أ١ ٢ٟ ال ٯغزـٰن اإل٣بثخ ٠ٛشع أ٩ عجت ٩ُبح ٩ًٰش٥ 

ُا١ ا٤ٛبئت ال ٯؾزبط أ١ ٯأخز ئر٣ب ٢ٟ ا٤٠ٛ٪ة ه٦٤ ٩ئ٠٣ب ٯِ٘ٮ ٣ٰخ ا٤ٛبئت ُٔؾ 

. ٛظؾخ ا٤ٛغٖ ٩أداء ؽْ اهلل هض ٩عٚ ُٮ رٖٛ 
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٤٧٩ب ٠ٜٗخ ٓجٚ أ١ ٤٣زٔٚ ئ٬ٛ اٛشْ اٛضب٣ٮ ٢ٟ ٟب رِؼٜزٞ ث٦ ُؼٰٜخ اٛشٰخ 

٧٩ٮ ٓؼٰخ أ١ اٛشخض ٯؾشص ه٬ٜ أ١ ٯإد٭ ؽْ اهلل هض ٩عٚ ُٮ أ٩ٙ 

أ١ ٯإد٭ ٦ُٰ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ئ١ ٗب١ ٟغزـٰوب ٟبٛ٘ب ٠ٜٛبٙ , ئٟ٘ب١ ٯغزـٰن

٩ئال ُا٦٣ ال ٯغت ه٦ٰٜ ثوغ اإلخ٪ا١ أ٩ األخ٪اد ٓذ ٯ٠شع اث٨٤ٞ أ٩ ٯز٪٬ُ 

ثوذ اٛجٜ٪ى ثغ٤خ أ٩ ثغ٤ز٢ٰ ٩ٯٔ٪ٙ ٧ٚ ٯغت هٜٮ أ١ أؽظ ه٦٤ ٣ٔ٪ٙ ال ٯغت 

أل١ ٧زا اٛظجٮ أ٩ ٧ز٥ اِٛزب٥ ٠ٛب ر٪ُٮ أ٩ داٝ ٟشػ٦ ٩ر٧ت ه٦ٜٔ ث٦ ٛٞ ٯ٢٘ 

ٓجٚ ٓذ ٩عت ه٦ٰٜ اٛؾظ ٛٞ ٯ٢٘ ٟبٛ٘ب ٜٛضاد ٩اٛشاؽٜخ ٛٞ ٯ٢٘ ٟٔزذسا ٟبٰٛب 

ث٤ِغ٦ ٩ئ٠٣ب ٯٔ٪ٝ ٦ٰٛ٩ ثبٛظشٍ ه٦ٰٜ ٩اإل٣ِبّ ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ هذٝ ٩ع٪ة 

. اٛؾظ ه٦٤ ٩ئ٠٣ب ٯ٤ذة أ١ ُٯؾظ ه٦٤ ٩ال ٯغت 

ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ ؽٰٔٔخ ٟب رِؼٜزٞ ث٦ ٧٩ٮ ٟغأٛخ ٠٨ٟخ  

ٟب اٛششؽ ُٮ أ١ ٯؾظ ا٠ٛشء ه٢ ًٰش٥؟ ٣ٔ٪ٙ ئ١ ٢ٟ ششؽ ا٤ٛبئت أ١ ٯ٘٪١ 

ع٠ن سعال "٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ , ٓذ ؽظ ه٢ ٣ِغ٦

ُٔبٙ ٦ٛ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٢ٟ شجشٟخ؟ , ٯٔ٪ٙ ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٢ شجشٟخ

ُزٗش ٦ٛ أ٦٣ طبؽت ٦ٛ ٓذ ر٪ُٮ ٓجٚ ُٔبٙ ٦ٛ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ؽظ 

ه٢ ٣ِغٖ صٞ ؽظ ه٢ شجشٟخ ُذ٤ٛب رٖٛ ه٬ٜ أ٦٣ ٢ٟ ششؽ ا٤ٛبئت أ١ ٯ٘٪١ ٓذ 

ؽظ ه٢ ٣ِغ٦ اِٛشٯؼخ ئر ٛٞ ٯؾظ ه٢ ٣ِغ٦ اِٛشٯؼخ صٞ ؽظ ٣ٰبثخ ه٢ ًٰش٥ 

ُا١ ٧زا اٛؾظ اٛز٭ ؽغ٦ ٣ٰبثخ ه٢ ًٰش٥ ٯ٤ٜٔت ٤ِٛغ٦ ُٰ٘٪١ ؽغب ه٢ ٣ِغ٦ 

.  ٩ال ٯغٔؾ ث٦ اٛ٪ع٪ة ه٢ ا٤٠ٛ٪ة ٢ٟ ا٠ٛشٯغ أ٩ ا٠ٛز٪٬ُ أ٩ ًٰش٧ٞ

٧ٚ ٧زا اٛؾذٯش ٯش٠ٚ اٛؾظ اِٛشٯؼخ أ٩ ا٤ِٛٚ أٝ ٯش٠ٚ أٯؼب اٛو٠شح  :المذيع

اِٛشٯؼخ أ٩ ا٤ٛبُٜخ ؟ 

٧زا اٛ٘الٝ ئ٠٣ب ٧٪ ٟزوْٜ ثبِٛشٯؼخ ع٪اء ٗب٣ذ اِٛشٯؼخ ؽغب أ٩  :الشيخ

٩أٟب ا٤ٛبُٜخ ُبألٟش ٨ُٰب ٩اعن ٩األٟش ٨ُٰب ع٨ٚ ٩ا٨ِٔٛبء , ه٠شح ٠٧ب ع٪اء

ٯٔ٪ٛ٪١ ٯغ٪ص أ١ ٯ٤٪ة شخض ه٢ آخش ُٮ ؽظ ا٤ٛبُٜخ ٩ٛ٪ ٗب١ ا٤٠ٛ٪ة ه٦٤ 

ٓبدسا ٟغزـٰوب ُٰغ٪ص أ١ ٯ٤بة ه٢ اٛظؾٰؼ ٩ه٢ ا٠ٛشٯغ ٩ه٢ اٛؾٮ 

٩ا٠ٰٛذ ٠ٗب ٓبٙ ا٨ِٔٛبء أٯؼب أ٦٣ ال ٯشزشؽ ُٮ ا٤ٛبُٜخ أ١ ٯأر١ ٢ٟ ُؽظ ه٦٤ 

أ٩ اهُز٠ش ثٚ ٯغ٪ص ٩ٯظ٦ٜ األعش ٩ئ١ ٗب١ ثوذ رٖٛ ٩اٛذٰٛٚ ه٬ٜ رٖٛ أ١ 

ا٨ِٔٛبء ٓبٛ٪ا ئ٦٣ ٠ٗب أ٦٣ ٯغ٪ص اٛزـ٪م ثجوغ ا٤ٛغٖ ٧٩٪ اٛـ٪اٍ ُا٦٣ 

.  ٯغ٪ص اٛزـ٪م ثب٤ٛغٖ ٗبٟال 
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أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٧ٞ ٢ٟ األطؾبء ئ٠٣ب ٯغذ١٩ ٟشٔخ ٯغٰشح ُٮ أداء  :المذيع

اٛؾظ ٩ٯشٯذ١٩ أٯؼب سث٠ب ٣ِن ًٰش٧ٞ ٢٠ٟ ٯأخز ا٤ٰٛبثخ ٤٧بٕ ُٮ ٟ٘خ أ٩ ُٮ 

. ا٠ٛشبهش 

 ٧ٚ ٦ٛ ٯ٤ٰت ثأداء اٛؾظ ا٤ٛبُٜخ ٩ٯأخز أعش ٢ٟ أد٫ ا٤ٛبُٜخ أطٰال ث٤ِغ٦ ؟

ا٤ٛبئت ٯشع٬ ٦ٛ أ١ ٯزؾظٚ ه٬ٜ أعش ُٮ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٧٩زا  :الشيخ

األعش رٔذٯش٥ ه٤ذ اهلل هض ٩عٚ ٩ئ١ ٗب١ ثوغ اٛششاػ ٩ثوغ ا٨ِٔٛبء ٓبٛ٪ا 

٩أٟب ا٠ٛؼبهِخ ُا٨٣ب , ئ١ أعش٥ ٯزؾظٚ ه٬ٜ أعش اٛو٠ٚ د١٩ ا٠ٛؼبهِخ

٩اٛوٜٞ ه٤ذ اهلل هض ٩عٚ ٯو٤ٮ أٟش٥ ٟخِٮ ه٤ذ٥ , ر٘٪١ ٢٠ٛ ٗب١ ٦ٛ أعش٥ ربٟب

عجؾب٦٣ ٢٘ٛ ٯشع٬ ٦ٛ األعش ٩ٓذ عبء ه٢ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٩ٓذ 

أ٣ب ه٤ذ ك٢ هجذ٭ ثٮ ُٰٜل٢ "صجذ ُٮ اٛظؾٰؼ أ٦٣ ٓبٙ ٓبٙ اهلل هض ٩عٚ 

٩ٓذ ٗب١ ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٗبٛشبُوٮ ٩ًٰش٥ ئرا عئٜ٪ا " هجذ٭ ثٮ ٟب شبء

ه٢ ٟغبئٚ األع٪س ٧ٚ ٯإعش ُال١ أٝ ال؟ ٓبٛ٪ا ٣ل٢ ثبهلل خٰش أ٦٣ ٯأعش ٩ اهلل 

٤ُٔ٪ٙ ئ١ ٧زا ا٤ٛبئت , هض ٩عٚ ه٤ذ ك٢ هجذ٥ ث٦ ئ١ ك٢ ث٦ خٰشا ُ٘زٖٛ

ٯشع٬ ٦ٛ أ١ ٯإعش ه٬ٜ ُو٦ٜ ٩ه٢ اٛوجبدح اٛزٮ أدا٧ب ٠ٗب ٯإعش ه٢ ا٤٠ٛ٪ة 

٢ٟ ا٠ٛشٯغ ٩ا٠ٛز٪٬ُ ٩ًٰش٥ ٢٘ٛ الثذ أ١ ٤٣زج٦ ئ٬ٛ أ١ ٢ٟ ٣بة ه٢ ًٰش٥ 

رـ٪هب ٢ٟ ًٰش أخز أعشح ٩ال ُعوٚ ُال شٖ أ١ ٓشث٦ ُٮ األعش ٩رؾشٯ٦ ٦ٛ 

٩ئ١ ٗب١ أٗضش أ٧ٚ اٛوٜٞ ٯٔ٪ٛ٪١ ال ٯغ٪ص , أؽْ ٢٠ٟ ٯأخز ه٬ٜ رٖٛ عوال

األعشح ه٬ٜ اٛؾظ ٩ئ٠٣ب ٯغ٪ص أخز اٛغوٚ ٧٩٪ ٠ٰٓخ اٛؾظ د١٩ األعشح اٛزٮ 

. ٧ٮ ر٘٪١ سثؾب صائذا ه٢ رٖٛ 

أٟب ٢ٟ ثزٙ ا٠ٛبٙ َُٰٛؾّظ ًٰش٥ ه٦٤ ُا٦٣ ال شٖ أ٦٣ ٟأع٪س ٢٘ٛ٩ ال شٖ أ١ 

٢ٟ ثزٙ ا٠ٛبٙ ٩اٛجذ١ ٟوب عٰ٘٪١ أهلٞ أعشا ٛالشزشإ ثبٛوجبدر٢ٰ ٩ا٠ٛشٔز٢ٰ 

ٟوب ٢٘ٛ٩ ٯشع٬ ٦ٛ ئ١ ٗب١ ئ٠٣ب ٤ٟو٦ هزس أ٩ عب٣ت ٣لبٟٮ أ٩ ًٰش رٖٛ أ٦٣ 

. ٯ٘٪١ ٦ٛ األعش ربٟب ثؾ٠ذ اهلل هض ٩عٚ ٩رٖٛ ُؼٚ اهلل ٯإر٦ٰ ٢ٟ ٯشبء 

 

 اإلحراو  – 4
ٟب ا٠ٛشاد ثبإلؽشاٝ ٩أؽغج٦ س٢ٗ ُٮ اٛو٠شح ٩اٛؾظ ؟  :المذيع
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اإلؽشاٝ ٧٪ س٢ٗ ٢ٟ أسٗب١ اٛو٠شح ٩اٛؾظ ُال ٯظؼ ؽظ اٟشب ٩ال  :الشيخ

٩اإلؽشاٝ ال ثذٙ ٦ٛ أل١ ٢ٟ ٛٞ ٯ٤٪٭ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ , ه٠شر٦ ئال ثبإلؽشاٝ

ُا٦٣ ال ٯ٘٪١ ٟزٜجغب ثبإلؽشاٝ ٩ال ٓذ ٣٪٫ ه٠شح ٩ال ؽغب ٩ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ 

ا٠ٛشاد ثبإلؽشاٝ ٧٪ ٣ٰخ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ث٠و٬٤ أ٦٣ ٯ٤٪٭ أ٦٣ دخٚ ُٮ ؽظ 

أ٩ ه٠شح ٠ُغشد ا٤ٰٛخ ٧٪ اإلؽشاٝ ٩أٟب رشٕ ا٠ٛؾل٪ساد ٢ٟ رشٕ ٛجظ 

ا٠ٛخٰؾ ٩ رشٕ رٌـٰخ اٛشأط أ٩ اٛ٪ع٦ ٠ٜٛشأح أ٩ ا٢ِٰ٘ٛ أٯؼب ٠ٜٛشأح ٩ًٰش 

رٖٛ ٢ٟ ا٠ٛؾل٪ساد ٧ز٥ رغ٬٠ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ٧ٮ أٟش صائذ ه٢ 

اإلؽشاٝ ئر اإلؽشاٝ ٧٪ ٣ٰخ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ٧٩ز٥ ا٤ٰٛخ ٢ٟ األٟ٪س ا٠٨٠ٛخ 

عذا ٠ُ٘ب ٤ٜٓب ٓجٚ ٰٜٓٚ ئ١ ٢ٟ ٛٞ ٯزؾظٚ ٦ٛ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ُا٦٣ ٛٞ ٯ٤ؤذ 

ا٠ٛغأٛخ ر٤٠٨ب ٤٧ب ُٮ ٓؼٰخ أ١ ٢ٟ دخٚ ُٮ , أعبعب ال ؽغ٦ ٩ال ه٠شر٦

ا٤ٛغٖ ثبإلؽشاٝ ُا٦٣ ال ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯخشط ٨٤ٟب ُٰظجؼ ؽالال ئال ثأداء اٛؾظ 

٩اٛو٠شح ال ٯظؼ ٜٛشخض أ١ ٯشُغ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٩ٯظجؼ ؽالال ئال ثأدائ٦ 

٢٠ُ " ٩أر٠٪ا اٛؾظ ٩اٛو٠شح هلل"٩دٰٛٚ رٖٛ ٓ٪ٙ اهلل هض ٩عٚ , اٛؾظ ٩اٛو٠شح

٩ٓذ صجذ ُٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ , دخٚ ُٮ ٣غٖ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ُٰغت ه٦ٰٜ ئر٠ب٠٨ٟب

٢ٟ ؽذٯش اث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٠٨٤ب أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ؽ٠٤ٰب 

صٞ ٛٞ ُٯؾٜٚ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٢ٟ شٮء َؽُشٝ "أؽشٝ ٓبٙ اث٢ ه٠ش 

ُذ٤ٛب رٖٛ ه٬ٜ ٧زا ا٠ٛجذأ ٧٩٪ أ١ ٢ٟ دخٚ ُٮ " ه٦ٰٜ ؽز٬ ٓؼ٬ ؽغ٦

ا٤ٛغٖ ع٪اء ٗب١ ا٤ٛغٖ ؽغب أ٩ ه٠شح ُا٦٣ ال ٯغ٪ص ٦ٛ اٛخش٩ط ٦٤ٟ ئال ثأداء 

اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٩ٓذ أع٠ن اٛو٠ٜبء ه٬ٜ رٖٛ ؽ٘ب٥ ع٠بهخ ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٨٤ٟٞ 

أث٪ ٟؾ٠ذ اث٢ ؽضٝ ُٮ ٟشارت اإلع٠بم ُا٦٣ ؽ٬٘ اإلع٠بم ه٬ٜ أ١ اٛؾظ 

٩اٛو٠شح ال ٯشُؼب١ ٟـٜٔب ئال ُٮ ؽبالد ٟغزض٤بح سث٠ب ٣شٰش ٨ٛب ؽ٠٤ٰب  

. ٣ز٤بٓش ثوغ ا٠ٛغبئٚ ا٠ٛزؤٜخ ثب٠ٛشٯغ 

٧ٚ ٢ٟ ئثب٣خ ألِٛبف االشزشاؽ أ٩ ٠ٛ٪ػو٦ ٧ٚ ٯٔبٙ ٠ٛشٯغ ارِبٓب  :المذيع

٧٘زا ٓ٪ال ٩اؽذ ؟  

االشزشاؽ صبثذ ه٢ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ اٛظؾٰؼ ٢٘ٛ٩  :الشيخ

٩ٟز٬ , ٓجٚ أ١ ٣زٜ٘ٞ ه٢ االشزشاؽ الثذ أ١ ٣وشٍ ٟب ٧ٮ ُبئذح االشزشاؽ

ٯششم؟ ٤ُٔ٪ٙ أ٩ال ٠ٗب رٗشد ٛ٘ٞ ٓجٚ ٰٜٓٚ أ١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٢ٟ دخٚ ٠٨ُٰب 

ال ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯخشط ٠٨٤ٟب ٟزؾٜال ثٚ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ ٯ٠٘ٚ أه٠بٙ ا٤ٛغٖ 

٩أال ٯ٤ٔض ٨٤ٟب شٮء ثٚ ٯأرٮ ثبأله٠بٙ ٢ٟ أ٨ٛ٩ب ئ٬ٛ أخش٧ب ٢ٟ ٩اعجبد 
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ُارا أساد ا٠ٛؾشٝ ثبٛؾظ أ٩ اٛو٠شح أ١ ٯٔـن ه٦ٜ٠ ٩أال ٯز٦٠ أل٭ , ٢ٟ٩ أسٗب١

عجت ٢ٟ األعجبة ع٪اء ٗب١ اٛغجت ٟشػب أ٩ ًٰش رٖٛ ُا٦٣ ال ٯ٤ٔـن ٩ٛ٪ 

٣٪٫ أ١ ٯٔـو٦ ُا٦٣ ال ٯ٤ٔـن ثٚ ٯج٬ٔ ه٬ٜ ئؽشا٦ٟ ٩ال ٯغ٪ص ٦ٛ ٧زا اٛٔـن 

, ثٚ ؽز٬ ٛ٪ أُغذ ؽغ٦ ث٪ؽء ُا٦٣ ٯج٬ٔ ه٬ٜ ئؽشا٦ٟ ٩ئ١ ٗب١ ٓذ ُغذ ؽغ٦

٢٘ٛ ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ ٓـن ا٤ٛغٖ ٯغ٪ص ُٮ ؽبالد ٯ٤٠٨ب ٨٤ٟب ؽبٛخ ٧ٮ 

األش٨ش ٩األ٠ٗٚ ٧٩ٮ ٟب ٯغ٬٠ ثبإلؽظبس ٩رٖٛ أ١ ا٠ٛشء أؽٰب٣ب ٓذ ٯأر٦ٰ 

شٮء ٯ٤٠و٦ ٢ٟ ئر٠بٝ ؽغ٦ ٩ه٠شر٦ ُؾ٤ٰئز ٯغ٪ص ٦ٛ سُغ اإلؽشاٝ ٧٩زا 

٩أر٠٪ا اٛؾظ ٩اٛو٠شح هلل ُا١ أؽظشرٞ ٠ُب "اٛز٭ عبء ُٮ ٓ٪ٙ اهلل هض ٩عٚ 

ُبعزض٬٤ اهلل " اعزٰغش ٢ٟ ا٨ٛذ٭ ٩ال رؾٜٔ٪ا سؤ٩ع٘ٞ ؽز٬ ٯجٜي ا٨ٛذ٭ ٟؾ٦ٜ

هض ٩عٚ ُٮ رز٠خ اٱٯخ ثوذٟب أٟش ثار٠بٝ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٩هذٝ ٓـو٠٨ب 

اعزض٬٤ ٢ٟ رٖٛ ؽبٛخ ٩اؽذح ُٔؾ ٢ٟ ٩ع٪ة اإلر٠بٝ ٜٛؾظ ٩اٛو٠شح ٯغ٪ص ٨ُٰب 

سُغ اإلؽشاٝ أال ٧٩ٮ ؽبٛخ اإلؽظبس ٩ا٠ٛشاد ثبإلؽظبس ٧٪ اٛؾجظ ه٢ 

اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟ٘خ ٩ا٤٠ٛن ٢ٟ أداء ا٤ٛغٖ ُارا أؽظش اٛؾبط أ٩ ا٠ٛوز٠ش ه٢ 

صٞ ثوذ رٖٛ ٯؾْٜ سأع٦ , أداء ٣غ٦٘ ُا٦٣ ؽ٤ٰئز ٯزثؼ ٧ذٯب ُٮ ٟ٘ب١ ئؽظبس٥

٩ٓذ صجذ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ , صٞ ٯؾٚ ٢ٟ ئؽشا٦ٟ ٠ٗب عبء ُٮ اٱٯخ

ُا١ ٛٞ ٯغذ ا٨ٛذ٭ ُا٦٣ , ٩عٜٞ ؽ٠٤ٰب أؽظش ُٮ ٯ٪ٝ اٛؾذٯجٰخ ُا٦٣ ُوٚ رٖٛ

٧زا اإلؽظبس ٓذ ٯ٘٪١ عجج٦ هذ٩ ٢ٟ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟ٘خ , ٯظ٪ٝ هششح أٯبٝ

أ٩ ٯ٘٪١ عجج٦ هبسع ٯ٤٠ن ٢ٟ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟ٘خ ٩ٓذ رٗش ع٠ن ٢ٟ أ٧ٚ 

اٛوٜٞ ٢ٟ ا٨ِٔٛبء ٗبٛؾ٤ِٰخ ٩س٩اٯخ ٟز٧ت اإلٟبٝ أؽ٠ذ اخزبس٧ب ع٠ن ٢ٟ 

ا٠ٛؾ٢ٰٔٔ ٗبٛشٰخ رٔٮ اٛذٯ٢ ٩ًٰش٥ ٩ه٦ٰٜ اِٛز٪٫ أ١ ا٠ٛشع ٯ٘٪١ عججب 

٢٠ُ دخٚ ُٮ ٣غٖ ٩ثوذ دخ٪٦ٛ ُٮ ا٤ٛغٖ عبء٥ ٟشع ٯ٤٠و٦ ٢ٟ , ٛإلؽظبس

ُا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ ؽ٤ٰئز , ئر٠بٝ ا٤ٛغٖ ٟشع خبسط ه٢ اٛوبدح ٢ٟ ؽٰش ا٠ٛشٔخ

أ١ ٯزؾٜٚ ٢٘ٛ٩ ثبألٟ٪س اٛضالصخ اٛغبثٔخ ٓجٚ أ١ ٯزؾٜٚ ٯزثؼ ٧ذٯب ٧ذ٭ 

اإلؽظبس صٞ ثوذ رٖٛ ٯؾْٜ سأع٦ أ٩ ٯٔظش صٞ ثوذ رٖٛ ٯؾٚ ٩ٓذ ٓبٙ ع٠ن 

٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩ٯج٬ٔ ُٮ رٟز٦ اٛٔؼبء ُٰٔؼٮ ه٠شح أ٩ ؽغب ٩ٓز٠ب رٰغش 

٩أٟب ئ١ ٗب١ ٓذ اشزشؽ ٟضٚ ٟب عبء ُٮ , ه٦ٰٜ ٧زا ئرا ٛٞ ٯ٢٘ ٓذ اشزشؽ

ؽذٯش ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ٜٛشأح اٛزٮ ٗب٣ذ ٓذ ُؽجغذ ؽ٠٤ٰب ٓبٙ ٨ٛب 

ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ؽ٠٤ٰب ٓبٛذ ئ٣ٮ أخش٬ أال أرٞ ٣غ٘ٮ ؽذٯش 

ػجبهخ ُٔبٛذ ٦ٛ أ٭ ٤ٜٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٩اهلل ال أعذ٣ٮ ئال ٩عوخ أ٭ 

ؽغٮ "ال اعزـٰن أ١ أرٞ ا٤ٛغٖ ُٔبٙ ٨ٛب ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 
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٩ُٮ س٩اٯخ ه٤ذ ا٤ٛغبئٮ ثاع٤بد " ٓ٪ٛٮ ا٨ٜٛٞ ٟؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ, ٩اشزشؿٮ

٩ُٮ س٩اٯخ ه٤ذ أؽ٠ذ أٯؼب " ُا١ ٖٛ ه٬ٜ سثٖ ٟب اعزض٤ٰذ"عٰذ أ٦٣ ٓبٙ 

ُا١ ؽجغذ أ٩ "ثاع٤بد عٰذ ٗزٖٛ أ١ اٛشع٪ٙ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

ُذ٤ٛب رٖٛ ه٬ٜ أٟشٯ٢ األٟش " ٟشػذ ُٔذ ؽٜٜذ ٢ٟ رٖٛ ثششؿٖ ه٬ٜ سثٖ

األ٩ٙ أ١ ا٠ٛشع ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اإلؽظبس أل١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

٩ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ أ١ اٛشخض سعال ٗب١ أ٩ أ٣ض٬ ئرا اشزشؽ , "أ٩ ٟشػذ"ٓبٙ 

ُا٦٣ ُٮ " ئ١ ؽجغ٤ٮ ؽبثظ ٠ُؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ"ه٤ذ دخ٪ٙ ا٤ٛغٖ ُٔبٙ 

٧ز٥ اٛؾبٛخ ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯشُغ اإلؽشاٝ ٩ٯزؾٜٚ ُٔؾ ثبٛؾْٜ ٩ال ٯغت ه٦ٰٜ 

دٝ ٩ال ٯغت ه٦ٰٜ ئهبدح اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٤٧٩ب ٟغأٛزب١ أأٗذ ه٠٨ٰٜب ا٠ٛغأٛخ 

األ٬ٛ٩ أ١ اِٛشّ ث٢ٰ ٢ٟ اشزشؽ ٩ث٢ٰ ٢ٟ ٛٞ ٯشزشؽ ٧٪ هذٝ ٩ع٪ة اٛذٝ 

األٟش اٛضب٣ٮ أ٦٣ ع٪اء اشزشؽ ا٠ٛشء , ُٰغٔؾ دٝ اإلؽظبس ٧زا األٟش األ٩ٙ

أ٩ ٛٞ ٯشزشؽ ُا٦٣ ُٮ ٗال اٛؾبٛز٢ٰ ال ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯزؾٜٚ ٩أ١ ٯشُغ اإلؽشاٝ 

ئال ث٪ع٪د ا٠ٛ٪عت ٧٩٪ ا٠ٛشع اٛشبّ اٛز٭ ٯ٤٠ن اٛشخض ٢ٟ ئر٠بٝ ا٤ٛغٖ 

ئر ثوغ ا٤ٛبط ٯل٢ أ١ أ٭ ٟشع ئ١ اشزشؽ أثبػ ٦ٛ اٛزؾٜٚ ٧٩زا ًٰش 

طؾٰؼ ٩ئ٠٣ب الثذ أ١ ٯ٘٪١ ٟشػب ث٤ٰب ٯ٤٠ن ٩اٛذٰٛٚ ه٬ٜ أ٦٣ الثذ أ١ ٯ٘٪١ 

ٟب صجذ ه٤ذ أ٧ٚ اٛغ٢٤ ُٮ اٛظؾٰؼ ٢ٟ ؽذٯش اٛؾغبط  اث٢ , ٟشػب شذٯذا

٢ٟ ٗغش أ٩ ُهشط "ه٠ش سػٮ اهلل ه٦٤ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

. ُذٙ ه٬ٜ أ٦٣ ٯوزجش ٢ٟ أعجبة اإلؽظبس " ُٔذ ؽٚ ٩ه٦ٰٜ ؽغخ أخش٫

٣غأٙ ه٢ ٟو٬٤ ٓ٪٦ٛ ُا١ ؽجغ٤ٮ ؽبثظ ٠ُؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ ششػ  :المذيع

. ٧زا اِٜٛق صٞ اٛؾذٯش ه٢ األصش األخٰش اٛز٭ رٗشر٠٪٥ ٢ٟ ؽٰش صج٪ر٦ 

ثب٤ٛغجخ ٛألٟش األ٩ٙ األصش ؽذٯش اٛؾغبط اث٢ ه٠ش ٨ُزا ٓذ طؾؾ٦  :الشيخ

.  ع٠بهخ ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩ئع٤بد٥ ال ثأط ث٦ ٠ٗب س٩ا٥ أ٧ٚ اٛغ٢٤ 

ثب٤ٛغجخ ٠ٛغأٛخ اِٜٛلخ ُا١ ٧ز٥ اِٜٛلخ ٓذ عبءد ه٤ذ أ٧ٚ اٛغ٢٤ أ١ ا٤ٛجٮ 

ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ٩ صجذ ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

ئ١ "عبء ُٮ ثوغ األِٛبف " ا٨ٜٛٞ ٟؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ"ٓبٙ ٨ٛب ٓ٪ٛٮ 

أ٭ عبء ٛٮ هبسع ٯ٤٠و٤ٮ ٢ٟ ئر٠بٝ " ؽجغ٤ٮ ؽبثظ ٠ُؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ

ا٤ٛغٖ ٠ٗب٣ن ٯ٤٠ن ٢ٟ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ا٠ٛشبهش أ٩ ٠ٗشع ٣٩ؾ٪٥ ٧زا ٧٪ 

اٛؾجظ أ٩ اٛؾبثظ ٠ُؾٜٮ ث٠و٬٤ ئؽالٛٮ ٨ُ٪ ٢ٟ اإلؽالٙ أ٭ ٯغ٪ص ٛٮ 
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٩اٛؾٰٔٔخ أ١ ٧ز٥ اِٜٛلخ , اٛزؾٜٚ ؽٰش ؽجغز٤ٮ أ٭ ؽ٢ٰ ٩ع٪د ٧زا ا٠ٛ٪عت

ئ١ "٩ُٮ ِٛق آخش " ا٨ٜٛٞ ٟؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ"٩سدد ثأِٛبف ٠ٗب رٗشد 

عبء ه٢ ث٢ ٟغو٪د سػٮ اهلل ه٦٤ " ؽجغ٤ٮ ؽبثظ ٠ُؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ

ا٨ٜٛٞ ئ٣ٮ أسٯذ اٛو٠شح ئ١ "ِٛلخ أخش٫ ٌٟبٯشح ٧٩ٮ ٓ٪٦ٛ أ١ ا٠ٛشء ٯٔ٪ٙ 

ئرا الثذ أ١ ٣وشٍ أ١ ٧زا االشزشاؽ ال " رٰغشد ٛٮ ٩ئال ُال ؽشط هٜٮ

ٯشزشؽ ٦ٛ طٌٰخ ٟو٤ٰخ ُبث٢ ٟغو٪د ٓبٙ ئ١ رٰغش ٛٮ ٩ئال ُال ؽشط هٜٮ ُال 

ٯشزشؽ طٌٰخ ٟو٤ٰخ ثٚ ٗٚ ٟب دٙ ه٬ٜ ا٠ٛو٬٤ ُا٦٣ ٯِ٘ٮ ٯ٤٠٨ب ٤٧ب أٟشا١ 

ٯزوْٜ ث٠ز٬ رٔبٙ ٧ز٥ ا٠ٜ٘ٛخ ؟ 

رٔبٙ ٧ز٥ ا٠ٜ٘ٛخ ه٤ذ اإلؽشاٝ ال ثوذ٥ ُو٤ذٟب ٯ٘٪١ ا٠ٛشء ه٤ذ ا٠ٰٛٔبد ٩ٯ٤٪٭ 

اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ُا٦٣ ٟن رٜجٰز٦ ٯٔ٪ٙ ٛجٰٖ ه٠شح أ٩ ٛجٰٖ ؽغب ئ١ ؽجغ٤ٮ 

ؽبثظ ٠ُؾٜٮ ؽٰش ؽجغز٤ٮ أ٩ ٠ٗب عبء ه٢ ث٢ ٟغو٪د ٧٩٪ ٓ٪٦ٛ ئ١ رٰغش 

ُٔ٪ٙ ئ١ رٰغش ٧٪ ٢ٟ االشزشاؽ ٩ٰٛظ ا٠ٛٔظ٪د راد اِٜٛق ٩ئ٠٣ب ا٠ٛٔظ٪د 

ا٠ٛو٬٤ ٩اهلل أهٜٞ  

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٧زا االشزشاؽ ٯجذ٩ ٛٮ أ٦٣ ٯغ٪ى ٠ٜٛشٯغ أ٩ ٢٠ٛ  :المذيع

ٯخش٬ ه٬ٜ ٣ِغ٦ ا٠ٛشع أ٩ ه٬ٜ ٣ِغ٨ب ُو٨ٰٜب أ١ رشزشؽ ٢٘ٛ٩ ٟبرا ه٢ 

ٟشا٦ُٔ ئرا ٗب١ ٯخش٬ ه٬ٜ ٟشا٦ُٔ ٢ٟ ا٠ٛشع ٨ُٚ ٦ٛ أ١ ٯشزشؽ  أ١ ٯزؾٜٚ 

ُززٞ ٦ٛ ٟشأُخ ٗجٰش ُٮ اٛغ٢؟ 

ثب٤ٛغجخ ٛالشزشاؽ ثبٛظٰي اٛغبثٔخ اٛزٮ عجْ رٗش٧ب ُا١ اٛظؾٰؼ ٢ٟ  :الشيخ

أٓ٪اٙ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ٨٣ب رششم ُٮ ؽْ اٛغ٠ٰن ع٪اء ٗب١ اٛشخض ٯخش٬ ٢ٟ 

ا٠ٛشع ٩اٛؾظش أ٩ ال ٯخش٬ رٖٛ ٩أ١ ٗ٪١ ػجبهخ سػٮ اهلل ه٨٤ب ٗب٣ذ 

٩عوخ رشز٘ٮ ُا١ ٧زا اٛ٪طَ ال ٯٜضٝ ٦٤ٟ روْٜ اٛؾ٘ٞ ث٨ب ٩ؽذ٧ب أ٩ روْٜ 

اٛؾ٘ٞ ث٢٠ شبث٨٨ب ُٔؾ ثٚ ئ٦٣ ٗٚ ٢ٟ ٗب١ ٯشٯذ اٛؾظ أ٩اٛو٠شح ُا١ ا٨ِٔٛبء 

ُٜشث٠ب هشع ه٦ٰٜ , ٯٔ٪ٛ٪١ ُٮ ا٠ٛش٨٪س ه٨٤ٞ ٯٔ٪ٛ٪١ ٯششم ٦ٛ أ١ ٯشزشؽ

ٟشع أ٩ عبء٥ أٟش ٢ٟ أٟ٪س اإلؽظبس ُٰغ٪ص ٦ٛ اٛزؾٜٚ ؽ٤ٰئز ٩ٯغٔؾ ه٦٤ 

٩أ٣ب أأٗذ ٤٧ب ٟشح أخش٫ ه٬ٜ أ١ اِٛبئذح ٢ٟ االشزشاؽ ئ٠٣ب ٧ٮ عٔ٪ؽ , اٛذٝ

٩ال رجٰؼ اٛزؾٜٚ أل٭ عجت ٢ٟ األعجبة ال رجٰؼ اٛزؾٜٚ ئال ثأؽذ , اٛذٝ ُٔؾ

األعجبة اٛزٮ ٯجبػ ٨ٛب اٛزؾٜٚ ثبإلؽظبس ٨ُ٪ ئعٔبؽ ٛجوغ ثذٙ اإلؽظبس 

. ٧٩٪ ثذٙ اِٛذٯخ 
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 أركان احلج وانعمرة  –5 
٧ٚ ٢ٟ ئع٠بٙ ألسٗب١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٠ٛب ٯزِٔب١ ٦ُٰ ٩ُٮ اٛش٢ٗ سث٠ب  :المذيع

اٛضائذ ُٮ عب٣ت اٛؾظ صٞ ٟب ا٠ٛشاد ث٘ٚ س٢ٗ ثاع٠بٙ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ؟ 

اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل ٠ٟب ٧٪ ٟوٜ٪ٝ أ١ اٛؾظ  :الشيخ

٦ٛ أُوبٙ ٟزوذدح ٩أ٣غبٕ ٟز٤٪هخ ٧٩ز٥ األُوبٙ اٛزٮ ٯِو٨ٜب اٛؾبط ٩ا٠ٛوز٠ش 

ر٤ٔغٞ ئ٬ٛ صالصخ أٓغبٝ ثبٛٔغ٠خ ا٠ٛوش٩ُخ ٛذ٫ ع٠ٰو٤ب ُا١ أُوبٙ اٛؾظ 

ُأٟب األسٗب١ ٨ُٮ اٛزٮ ال رغٔؾ , ٩اٛو٠شح ر٤ٔغٞ ئ٬ٛ أسٗب١ ٩٩اعجبد ٩ع٢٤

ثؾبٙ ٩ٯٜضٝ اإلرٰب١ ث٨ب ُٮ ٗٚ ٩ٓذ ٩ال ٯزٞ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ئال ثِو٨ٜب ئال أ١ 

ٯِ٪د صٟب٨٣ب ُؾ٤ٰئز ٯأخز اٛؾبط ؽ٘ٞ اِٛ٪اد ثبألؽ٘بٝ ا٠ٛج٤ٰخ ُٮ ٟؾ٨ٜب ٢ٟ 

. ٗزت ا٦ِٔٛ 

٩اٛ٪اعجبد ٯغت اإلرٰب١ ث٨ب ٩ال ٯغ٪ص رش٨ٗب , ٩ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٧ٮ اٛ٪اعجبد

٩أٟب اٛغ٢٤ , رو٠ذا ئال ثوزس أ٩ ُ٪اد ٢ٟ٩ رش٨ٗب ٨ُٜب ثذٙ ٩اِٛذٯخ ُٮ اٛغ٠ٜخ

ُا١ اإلرٰب١ ث٨ب ٢ٟ ٠ٗبٙ اٛؾظ ٩ع٠ب٦ٛ ٠ٗ٩بٙ األعش ٦ُٰ ٩ٯغ٪ص ٠ٜٛشء أ١ 

ٯزو٠ذ رش٨ٗب ئرا هش٤ُب أ١ أُوبٙ اٛؾظ ر٤ٔغٞ ئ٬ٛ صالصخ أ٣٪ام ُا٦٣ ٢ٟ ا٨٠ٛٞ 

ٟوشُخ األسٗب١ ٢ٟ اٛ٪اعجبد ٢ٟ اٛشش٩ؽ  

اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٯزِٔب١ ُٮ صالصخ , ٣جذأ أ٩ال ُٮ ٓؼٰخ أسٗب١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح

٩اٛغوٮ ث٢ٰ اٛظِب , ٩اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ عجوخ أش٪اؽ, أسٗب١ ٧٩ٮ اإلؽشاٝ

. ٩ٯضٯذ اٛؾظ ه٬ٜ اٛو٠شح س٤ٗب ساثوب ٧٩٪ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ , ٩ا٠ٛش٩ح

٣أخز ٧ز٥ األسٗب١ األسثوخ ه٬ٜ عجٰٚ اإلع٠بٙ ٟن ثٰب١ ثوغ األؽ٘بٝ 

ا٠ٛزؤٜخ ثب٠ٛشٯغ ٨ُٰب ٩سث٠ب ٣أرٮ ئ١ شبء اهلل ه٬ٜ عجٰٚ اٛجغؾ ُٮ ٗٚ ٯ٪ٝ 

٢ٟ أٯبٝ اٛؾظ ُٮ أه٠ب٦ٛ ٟب ٯزوْٜ ثزٖٛ اٰٛ٪ٝ ٩األؽ٘بٝ ا٠ٛزؤٜخ ثب٠ٛشٯغ 

 ٦ُٰ .

٤ُٔ٪ٙ أ٩ٙ ٧ز٥ األسٗب١ ٧٪ اإلؽشاٝ ُبألطٚ أ١ اإلؽشاٝ س٢ٗ ٢ٟ أسٗب١ 

اٛؾظ ٢ٟ ٛٞ ٯؾشٝ ٩ٯ٤٪٭ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ُا٦٣ ال ٯ٤ؤذ ٣غ٦٘ ٩ال ٯظؼ 

٩ٓذ ٓبٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ , ؽغ٦ ٩ال ه٠شر٦ ُبإلؽشاٝ س٢ٗ ُٮ اٛو٠ٚ
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٩ه٤ذ٣ب ٤٧ب ٟغبئٚ ٠٨ٟخ رزوْٜ ثبإلؽشاٝ " ئ٠٣ب األه٠بٙ ثب٤ٰٛبد"٩عٜٞ 

٩خظ٪طب ا٠ٛشٯغ ٢٠ُ رٖٛ ُٮ ٟغأٛخ اٛزِٜق ثبإلؽشاٝ ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ 

اٛز٭ ٧٪ س٢ٗ ٧٪ ا٤ٰٛخ أ٭ أ١ ٯ٤٪٭ ا٠ٛشء أ١ ٟب ٗب١ ه٦ٰٜ ؽالال أطجؼ 

٧٩ٮ ٣ٰخ , ؽشاٟب ٧٩ٮ اٛزٮ رغ٬٠ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ٨ُز٥ ٧ٮ ا٤ٰٛخ

اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ٧زا ٧٪ اٛش٢ٗ ٩ا٠ٛغزؾت ٧٪ اٛزٜجٰخ ثأ١ ٯٔ٪ٙ ا٠ٛشء ه٤ذ 

ئؽشا٦ٟ ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٠شح أ٩ ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٠شح ٟز٠زوب ث٨ب ئ٬ٛ اٛؾظ أ٩ ه٠شح 

ئرًا ُبٛزِٜق ٧٪ رِٜق ثبٛزٜجٰخ ٩ٯغ٬٠ , ٩ؽغب أ٩ ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ؽغب أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ

٨ُٰب ا٤ٛغٖ ٩ٰٛظ رِٜق ثب٤ٰٛخ ئر اٛزِٜق ثب٤ٰٛخ ًٰش ٟشش٩م ه٤ذ هبٟخ أ٧ٚ 

. اٛوٜٞ 

ا٠ٛشء ئرا ٗب١ هبعضا ه٢ اٛزِٜق ٛوذٝ اٛٔذسح ه٬ٜ اٛ٘الٝ ثأ٭ ط٪سح ٢ٟ 

اٛظ٪س ُِٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٣ٔ٪ٙ ئ١ ٧زا اٛشخض ال ٯٜض٦ٟ أ١ ٯزِٜق أل١ ا٤ٰٛخ 

٧ٮ ٟؾ٨ٜب اٜٛٔت ٧٩ٮ ربثوخ ٜٛوٜٞ ٠ٗب ٓبٙ اٛشبُوٮ ٩ًٰش٥ ُٰ٘٪١ ٓذ دخٚ ُٮ 

ا٤ٛغٖ ٢ٟ ًٰش رِٜق ٩ٯإعش ه٬ٜ سًجز٦ ثبٛزِٜق ٩هغض٥ ه٦٤ ثأعش 

. ا٠ٛزِٜل٢ٰ ا٠ٜٛج٢ٰ ٧ز٥ ٟغأٛخ 

ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ أ١ ٗضشا ٢ٟ ا٤ٛبط ٩خبطخ ا٤ٛغ٪ح ُٮ ٩ٓذ اإلؽشاٝ ر٘٪١ 

ٟوز٩سح ثؾٰغ ٣٩ؾ٪٥ ٩ٯل٤٪١ أ٦٣ ال ٯظؼ اإلؽشاٝ ئال أ١ ر٘٪١ ا٠ٛشأح 

ُا١ اإلؽشاٝ ٧٩٪ ٣ٰخ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ٰٛظ ٢ٟ , ؿب٧شا ٧٩زا ًٰش طؾٰؼ

ششؿ٦ اٛـ٨بسح ال ٢ٟ اٛؾذس األطٌش ٩ال ٢ٟ اٛؾذس األٗجش ٩ئ٠٣ب ٯغ٪ص 

٩دٰٛٚ رٖٛ , ٠ٜٛشأح أ١ ر٤٪٭ اإلؽشاٝ ٩اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ٩ٛ٪ ٗب٣ذ ؽبئؼب

اُوٜٮ ٟب "ؽذٯش هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ أ١ ا٠ٛشأح اٛؾبئغ ٯغ٪ص ٨ٛب أ١ " ٯِوٚ اٛؾبط ًٰش أال رـ٪ُٮ

٢٘ٛ ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ , رذخٚ ُٮ ا٤ٛغٖ ٩ئ١ ر٤٪٭ اإلؽشاٝ ٩ئ١ ٛٞ رٖ ؿب٧شا

ٯغزؾت ٜٛغ٠ٰن أ١ ٯزـ٨ش ُا١ ٗب١ اٛشخض سعال أ٩ أ٣ض٬ ثاٟ٘ب٦٣ أ١ 

, ٯز٪ػأ ُا٦٣ ٯز٪ػأ ٩ٯظٜٮ ٟب ٗزت اهلل هض ٩عٚ ٦ٛ أ١ ٯظ٦ٰٜ ه٤ذ اإلؽشاٝ

٩ئ١ ٗب٣ذ ا٠ٛشأح ؽبئؼب ُٔذ ٣ض ا٨ِٔٛبء ه٬ٜ اعزؾجبة أ١ رز٪ػأ ٛإلؽشاٝ 

٩ػ٪ءا ٢ٟ ثبة رخَِٰ اٛؾذس ٠ٗب صجذ ه٤ذ ا٤ٛغبئٮ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل 

ئ١ ا٠ٛشء ئرا ٗب١ ع٤جب ٩أساد أ١ ٯأٗٚ أ٩ أ١ ٯ٤بٝ ُا٦٣ "ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

٢ٟ ثبة رخَِٰ اٛؾذس ُب٠ٛشأح اٛؾبئغ ٯغزؾت ٨ٛب أ١ رخَِ " ٯز٪ػأ

األٟش اٛضبٛش ٩األخٰش ه٤ذ اإلؽشاٝ ُٮ ٓؼٰخ ا٬٠ٌ٠ٛ ه٦ٰٜ , ؽذص٨ب ثبٛ٪ػ٪ء
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ا٬٠ٌ٠ٛ ه٦ٰٜ ٢ٟ٩ ٗب١ ُبٓذا ٜٛؤٚ ال ٯظؼ أ١ ٯ٤٪ة , ٢ٟ٩ ٗب١ ُبٓذا ٜٛؤٚ

ُال ٯ٤٪ة ه٦٤ أؽذ ُٮ ا٤ٰٛخ ُٰٔ٪ٙ ٣٪ٯذ ه٦٤ ٩ئ٠٣ب ٯ٤٪٫ , ه٦٤ أؽذ ُٮ ا٤ٰٛخ

ه٢ اٛظجٰب١ ُٔؾ ٛؾذٯش عبثش سػٮ اهلل ه٦٤ ٧زا ٧٪ اٛش٢ٗ األ٩ٙ ٢ٟ 

. أسٗب١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٧٩٪ اإلؽشاٝ 

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٟب اِٜٛلخ اٛزٮ ٯغ٪ى ٠ٜٛغٜٞ ٩ا٠ٛغ٠ٜخ ٓ٪٨ٛب ُٮ  :المذيع

اإلؽشاٝ ٧٪ ٣ٰخ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ٧ٚ ا٤ٰٛخ ِٟٜ٪كخ ٩ئرا ٗب٣ذ ِٟٜ٪كخ ٟبرا 

ٯٔ٪ٙ ئرا ٗب١ ٟوز٠شا أ٩ ؽبعب ؟ 

٧ز٥ ث٤ٰب٧ب ٓجٚ ٰٜٓٚ ٧٩ٮ ٓؼٰخ أ١ ا٠ٛشش٩م أ١ ٯزِٜق ثبٛزٜجٰخ ُٰٔ٪ٙ  :الشيخ

٩ٯغ٠ٮ ٣٪م ا٤ٛغٖ ُٮ اٛزٜجٰخ ٩ال ٯششم ٦ٛ اٛزِٜق ثب٤ٰٛخ " ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٠شح"

٩ئ٠٣ب , ُال ٯٔ٪ٙ ٣٪ٯذ ه٠شح ٩ال ٯٔ٪ٙ ٣٪ٯذ ؽغب أ٩ ؽغب ٩ه٠شح ٣٩ؾ٪ رٖٛ

ٯٜج٬ ٩ٯغ٠ٮ ا٤ٛغٖ ُٮ اٛزٜجٰخ ٟضٚ ٟب ٣ٔ٪ٙ ُٮ األػؾٰخ ٩اٛؾٰٔٔخ ٰٛظ 

اٛزِٜق ثب٤ٰٛخ ه٤ذٟب ٯؼؾٮ اٛشخض ٩ئ٠٣ب ٯغ٠ٮ اهلل هض ٩عٚ ٩ٯزٗش أ١ ٧ز٥ 

. األػؾٰخ ه٢ ُال١ ٩أ٧ٚ ثٰز٦ ٣٩ؾ٪ رٖٛ ٢ٟ ثبة اٛزجن ٩اٛزغ٠ٰخ ُٔؾ 

اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ س٢ٗ ٢ٟ األسٗب١ ال , اٛش٢ٗ اٛضب٣ٮ ٧٩٪ اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ

ُارا ٗب١ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ؽظ , ٯظؼ ألؽذ أ١ ٯ٤٪ة ه٢ أؽذ ٦ُٰ ُٮ اِٛشٯؼخ

ُشٯؼخ أ٩ ه٠شح ُشٯؼخ ُال ٯ٤٪ة أؽذ ه٢ أؽذ ٦ُٰ ٩ٛ٪ ٗب١ ٟشٯؼب ٢٘ٛ 

٤٧ب ٟغأٛخ أ١ اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ ٯٔ٪ٙ ع٠ن ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٧٩٪ ٟش٨٪س ا٠ٛز٧ت 

أ٦٣ ال ٯظؼ ٜٛشخض أ١ ٯـ٪ٍ ثبٛجٰذ ٧٩٪ ٟؾ٠٪ٙ ٓبٛ٪ا أل١ األطٚ أ٦٣ 

ٯـ٪ٍ ٟبشٰب ُٔؾ ٩ال ٯغ٪ص ٠ٜٛشء ه٬ٜ ٓ٪٨ٛٞ أ٦٣ ٯـ٪ٍ ثبٛجٰذ ٟؾ٠٪ال ئال 

٢٘ٛ٩ ٓذ صجذ ه٢ , ٛوزس ٗأ١ ٯ٘٪١ ٟشٯؼب أ٩ هبعضا ه٢ ا٠ٛشٮ ٣٩ؾ٪ رٖٛ

٩ئ١ ٗب١ ثوغ أ٧ٚ اٛوٜٞ , ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ٦٣ ؿبٍ ثبٛجٰذ ساٗجب

ٯؾ٦ٜ٠ ٢ٟ ثبة اٛزوٰٜٞ ٦٤٘ٛ ع٤خ ٣٩ٔٚ ه٢ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُذ٤ٛب 

ه٬ٜ أ٦٣ ٯغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯـ٪ٍ ئرا ٩ُِعذ اٛوزس ٩ٛ٪ ٗب١ اٛوزس ٯغٰشا 

ثؾبٙ اٛـ٪اٍ ٩ئ١ ٗب١ األُؼٚ ٩األرٞ ٩ال شٖ أال ٯشٗت ُٮ اٛـ٪اٍ 

٩أٟب اٛغوٮ ُا٦٣ ٯغ٪ص ساٗجب ٩ٯغ٪ص ٟبشٰب ٩ئ١ ٗب١ ا٠ٛشٮ , ثبٛخظ٪ص

. أُؼٚ ٢٘ٛ ٩ٛ٪ ألٓٚ ؽشط أ١ ٯغو٬ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ساٗجب 

ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ ا٠٨٠ٛخ ه٤ذ٣ب ُٮ اٛـ٪اٍ ٩اٛغوٮ ُٮ ٓؼٰخ ا٠ٛ٪االح ث٠٨٤ٰب 

٢ٟ اإلش٘بالد اٛ٘ضٰشح عذا ه٤ذ اٛـبئ٢ِٰ ٩اٛغبه٢ٰ ٓؼٰخ ا٠ٛ٪االح ٩ا٣زٔبع 
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اٛ٪ػ٪ء ُا١ ثوغ ا٤ٛبط ٯ٘٪١ ه٤ذ٥ ؽذس دائٞ ٗأ١ ٯ٘٪١ ه٤ذ٥ اعزـالّ 

سٯؼ أ٩ رٜٔظبد ُٮ األٟوبء ثغجت اٛٔ٪ٛ٪١ أ٩ ٠ٗب رِؼٜزٞ ٓجٚ ٰٜٓٚ ٧٩ٮ 

ٓؼٰخ اٛ٪ع٪اط ٧٩زا أ٬٘٣ ٩أشذ ٢ٟ ٗب١ ه٤ذ٥ ٧زا اٛؾذس اٛذائٞ ُٔذ عجْ 

رٔشٯش أ٧ٚ اٛوٜٞ ٨ٛز٥ ا٠ٛغأٛخ أ١ ٢ٟ ٗب١ ؽذص٦ دائٞ ُا٦٣ ال ٯ٤زٔغ ٩ػ٪ئ٦ 

ثبٛؾذس اٛذائٞ ٩ٛ٪ خشط ٦٤ٟ شٮء ٩اٛغٜظ أ٩ اعزـالّ اٛشٯؼ أ٩ خش٩ط 

اٛذٝ ثظِخ دائ٠خ ال ٯ٤زٔغ اٛ٪ػ٪ء ثبٛؾذس اٛذائٞ ٩ئ٠٣ب ٯ٪عت ٩ػ٪ءا ٛ٘ٚ 

اٛشٰـب١ ٯأرٮ الث٢ آدٝ ُٮ ؿ٪ا٦ُ , طالح ٢ٟ اٛظٜ٪اد اٛخ٠ظ ُٔؾ

ُٰ٪ع٪ط ٦ٛ ع٪اء ٗب١ ٧زا اٛ٪ع٪اط دائ٠ب ٟو٦ أ٩ ٩ع٪اعب ؽبدصب ٠ُن 

اٛضؽبٝ ٩ًٰش٥ ٯشٖ أ٦٣ ٓذ خشط ٦٤ٟ سٯؼ أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ ٤ُٔ٪ٙ ٓذ دٛٚ ا٤ٛجٮ 

أ١ ا٠ٛشء ال ٯ٤ظشٍ ٢ٟ طالر٦ ؽز٬ ٯغ٠ن ط٪رب أ٩ "ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

٩ٟب داٝ ا٠ٛشء ٛٞ ٯغذ اٛشٯؼ ٩ٛٞ ٯغ٠ن اٛظ٪د ُِٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ " ٯغذ سٯؾب

٣ٔ٪ٙ ئ٦٣ ٛٞ ٯ٤زٔغ ٩ػ٪ءٕ ٩أ٣ذ ه٬ٜ ؿ٨بسح ٩أٟب األخ٪ح ا٠ٛ٪ع٪ع٪١ 

ُٰغت ه٨ٰٜٞ أ١ ٯو٠ٜ٪ا ٓبهذح أ٧ٚ اٛوٜٞ أ١ ٢ٟ ٗضش ش٦٘ ٩داٝ ٩ع٪اع٦ 

ُبألطٚ هذٝ ٩ع٪د اٛـبسء ٢ٟ شٖ ُٮ اٛؾذس األطٚ هذٝ ٩ع٪د٥ ٩األطٚ 

. اٛـب٧شح ٩ًٰش رٖٛ ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠ٛج٤ٰخ ه٬ٜ ٧زا

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ثب٤ٛغجخ ٜٛـبئ٢ِٰ ٩شأ٨٣ٞ ُٮ ٓؼٰخ اٛـ٨بسح  :المذيع

٩اشزشاؽ اٛـ٨بسح ثاع٠بٙ األٓ٪اٙ ٨ُٰب ٩ٟب رش٦٣٩؟  

ٓ٪ٙ هبٟخ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ١ اٛـ٨بسح ششؽ ُٮ اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ ٩ٯغزذٛ٪١  :الشيخ

ه٬ٜ رٖٛ ثأٟشٯ٢ أ١ اٛـ٨بسح ٢ٟ اٛؾذس األٗجش ٧٪ ؽذٯش هبئشخ اٛغبثْ 

٩أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ ٨ٛب اُوٜٮ ٟب ٯِوٚ اٛؾبط ًٰش أال رـ٪ُٮ 

ثبٛجٰذ ٩ٓذ ا٣ؤذ اإلع٠بم ه٬ٜ أ١ اٛؾبئغ ُٮ اٛغ٠ٜخ ال رـ٪ٍ ثبٛجٰذ ُٮ 

اٛغ٠ٜخ ٩ئ١ ٗب١ ٦ُٰ ثوغ اٛظ٪س ٓذ ٯ٘٪١ ٨ُٰب ٣ضام  

األٟش اٛضب٣ٮ اٛـ٨بسح اٛظٌش٫ ٓ٪ٙ هبٟخ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ٦٣ ٯشزشؽ اٛـ٨بسح ٦ُٰ 

أل١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ُٰب س٩٭ ه٦٤ ه٤ذ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ٩ًٰش٥ ٢ٟ 

" اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ طالح ًٰش أ٦٣ ٯغ٪ص اٛ٘الٝ ٨ُٰب"ؽذٯش ث٢ هجبط أ٦٣ ٓبٙ 

ُغ٬٠ اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ طالح ُذٙ ه٬ٜ اشزشاؽ اٛـ٨بسح ٧٩زا ٓ٪ٙ ع٨٠٪س 

أ٧ٚ اٛوٜٞ ٧٩٪ صبثذ ه٢ هذد ٢ٟ طؾبثخ سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

. ٧٩٪ األؽ٪ؽ ٢ٟ اٛٔ٪٢ٰٛ ٩ال شٖ 
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ه٤ذ٣ب ٟغأٛخ ٟزؤٜخ ُٮ ٓؼٰخ ا٠ٛ٪االح ٧٩ٮ ٠٨ٟخ ثوغ ا٤ٛبط ٓذ ٯغو٬ أ٩ 

ٯـ٪ٍ ثبٛجٰذ ٩ ٯزوت ُٮ أص٤بء ؿ٪ا٦ُ ثغجت هذٝ ٓذسر٦ ه٬ٜ ا٠ٛشٮ أ٩ 

ثبشزذاد ؽش ٧٩٪ ال ٯزؾ٠ٚ اٛؾش أ٩ ٠ٛشٔخ أ٩ روت أ٩ ًٰش رٖٛ ٨ُٚ ئرا ٓـن 

ؿ٪ا٦ُ ثبٛجٰذ أ٩ عو٦ٰ ث٢ٰ األش٪اؽ ٯ٤ٔـن عو٦ٰ أ٩ ؿ٪ا٦ُ أٝ ال ؟ 

٣ٔ٪ٙ ٤٧بٕ رِظٰٚ اٛؾبٛخ األ٬ٛ٩ ثب٤ٛغجخ ٜٛغوٮ ٣جذأ ث٦ أل٦٣ ٧٪ األع٨ٚ 

٤ُٔ٪ٙ ئ١ اٛغوٮ ال ٯشزشؽ ا٠ٛ٪االح ث٢ٰ األش٪اؽ ٩ئ٠٣ب ٯشزشؽ ا٠ٛ٪االح ُٮ 

٩ٓذ عبء ه٤ذ األصشٝ أ١ ع٪دح ث٤ذ هجذ اهلل اث٢ ه٠ش سػٮ , اٛش٪ؽ اٛ٪اؽذ

ُٮ ٗٚ ٯ٪ٝ ش٪ؿب " أ٨٣ب عوذ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ُٮ عجوخ أٯبٝ"اهلل ه٨٤ب 

٩ٗب١ ٧زا ث٠ؾؼش اٛظؾبثخ سػ٪ا١ اهلل ه٨ٰٜٞ ُذ٤ٛب رٖٛ ه٬ٜ اٛزٰغٰش ُٮ 

ٓؼٰخ اٛغوٮ ُٜٜشخض ٩ٛ٪ ٢ٟ ًٰش ؽبعخ أ١ ٯغوٚ ث٢ٰ ٗٚ ش٪ؽ ٩ش٪ؽ 

آخش ثش٧خ ٩ٛ٪ ؿ٪ٯٜخ ٢ٟ اٛض٢ٟ أٟب اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ ُا١ ٓـو٦ ٦ٛ ؽبالد 

. ه٬ٜ عجٰٚ االخزظبس 

اٛؾبٛخ األ٬ٛ٩ أ١ ٯ٘٪١ ٓـو٦ شٮء ٢ٟ ع٤ظ اٛـ٪اٍ ٗبٛظالح ه٤ذٟب ٯٰٔٞ 

. اٛظالح ٨ُزا ال ٯٔـن اٛـ٪اٍ ثٚ ٯظٜٮ صٞ ٯ٠٘ٚ ٢ٟ ؽٰش ثذأ 

اٛؾبٛخ اٛضب٣ٰخ أ١ ٯ٘٪١ ٓـوخ ٠ٛظٜؾخ اٛـ٪اٍ ٗأ١ ٯ٤ٔـن ألعٚ ؽذس 

. ٣٩ؾ٪٥ ُا٠٣ب ٯٜض٦ٟ ئهبدح اٛش٪ؽ اٛز٭ ا٣ٔـن ٦ُٰ ُٔؾ ٩ٯ٠٘ٚ ثبٛجبٓٮ 

األٟش اٛضبٛش أ١ ٯٔـن ا٠ٛ٪االح ث٢ٰ األش٪اؽ ألٟش ٰٛظ ٟزؤٜب ثبٛـ٪اٍ ٩ال 

٠ٛظٜؾز٦ ٟـٜٔب ٤ُٔ٪ٙ ئ١ ا٠ٛ٪الح ششؽ ٜٛـ٪اٍ ُٰٜض٦ٟ ؽ٤ٰئز ئهبدر٦ ٢٘ٛ 

الثذ ٢ٟ اٛز٤ج٦ ٠ٛغأٛخ ٠٨ٟخ ٧٩ٮ ٓؼٰخ ٟو٬٤ ٓـن ا٠ٛ٪االح  

٩أٟب اِٛظٚ ُٮ أص٤بء اٛش٪ؽ , ا٠ٛشاد ثٔـن ا٠ٛ٪االح ٧٪ اِٛظٚ اٛـ٪ٯٚ هشُب

ث٢ٰ أعضاء اٛش٪ؽ اٛ٪اؽذ أ٩ ث٢ٰ اٛش٪ؽ ٩اٛش٪ؽ اٛز٭ ٯ٦ٰٜ ثبِٛظٚ اٰٛغٰش 

ٗأ١ ٯَٔ ٰٜٓال ٰٛشربػ أ٩ ٰٛششة ٟبء أ٩ ٰٛذٖٛ ٓذ٦ٰٟ ٟضال أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ ٢ٟ 

اِٛظٚ اٛذٓبئْ اٰٛغٰشح عذا اٛزٮ ال ر٘٪١ ُظال ؿ٪ٯال خبسعب ه٢ اٛوبدح 

ُا١ ٧زا ٯٔـن ا٠ٛ٪االح ٩ال شٖ ٩ئ٠٣ب اٛوجشح ثبِٛظٚ اٛـ٪ٯٚ هبدح ٧٩٪ 

. ٯزغب٩ص دٓبئْ ٗضٰشح عذا 
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 واجباث احلج  – 6
 أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٟبرا ه٢ ٩اعجبد اٛؾظ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ؟ :المذيع

ر٤٠ٜ٘ب ه٢ ٓؼٰخ ,, اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل ٩ثوذ  :الشيخ

أسٗب١ اٛؾظ ٩أ١ أسٗب١ اٛؾظ أسثوخ ٩أ١ أسٗب١ اٛو٠شح ُا٨٣ب رشبس٨ٗب ُٮ 

٩ٜٛؾظ ٩اٛو٠شح ٩اعجبد ُ٪اعجبد اٛو٠شح , صالصخ ٩ٯضٯذ اٛؾظ ثبٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ

, ٩اٛؾْٜ ٩اٛزٔظٰش ُٔؾ, أٟشا١ ٧٩٪ اإلؽشاٝ ث٨ب ٢ٟ ٟ٘ب١ ٩ع٪ة اإلؽشاٝ

٩أٟب ٩اعجبد اٛؾظ ُا٨٣ب عجوخ ٧٩٪ اإلؽشاٝ ٢ٟ ا٠ٰٛٔبد أ٩ ٢ٟ ؽٰش ٩عت 

٩اٛ٪اعت اٛضب٣ٮ ٧٩٪ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ئ٬ٛ اٰٜٛٚ ٢٠ٛ دخٚ ٨ُٰب , اإلؽشاٝ ث٨ب

, ٩اٛ٪اعت اٛضبٛش ٧٩٪ ا٠ٛجٰذ ٰٜٛخ ا٤ٛؾش ث٠ضدِٛخ ئ٬ٛ ثوذ ٣ظَ اٰٜٛٚ, ٨٣بسا

٩اٛ٪اعت اٛشاثن ٧٪ ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ُٮ ٰٛبٛٮ اٛزششٯْ ٩سٟٮ اٛغ٠بس ث٨ب 

. صٞ ثوذ رٖٛ اٛؾْٜ ٩اٛزٔظٰش ٩آخش ٩اعجبد اٛؾظ ٧٪ ؿ٪اٍ اٛ٪دام , ٟشرجخ

ٟوشُخ اٛ٪اعجبد ُٮ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ِٰٟذ عذا ع٪اء ٠ٜٛشٯغ أ٩ ٌٰٛش٥ ئر ٢ٟ 

رشٕ ٩اعجب ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ ٩اٛو٠شح ُا٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ ثذٙ ٧٩٪ رثؼ دٝ ٯزثؼ 

٩دٰٛٚ رٖٛ ٟب صجذ ه٤ذ اإلٟبٝ ٟبٖٛ ُٮ , ُٮ ٟ٘خ ٩ٯ٪صم ه٬ٜ ُٔشاء ٟ٘خ

ا٠ٛ٪ؿأ ثاع٤بد طؾٰؼ ه٢ هجذ اهلل ث٢ هجبط سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ٟ٪ٓ٪ُب أ٦٣ 

٧٩زا اٛؾذٯش ه٢ اث٢ هجبط سػٮ اهلل ه٠٨٤ب " ٢ٟ رشٕ ٣غ٘ب ُو٦ٰٜ دٝ"ٓبٙ 

أل٦٣ ٠ٟب ال ٯٔبٙ ٢ٟ ع٨خ اٛشأ٭ ٩ال ٯوشٍ الث٢ هجبط , ٦ٛ ؽ٘ٞ اٛشُن

سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ٟخبَٛ ٢ٟ اٛظؾبثخ ٧٩زا ٧٪ ٓ٪ٙ ع٠ب٧ٰش أ٧ٚ اٛوٜٞ 

٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ُا١ اٛؾبط أ٩ ا٠ٛوز٠ش ئرا , ٨ُٔ٩بء ا٠ٛزا٧ت األسثوخ ع٠ٰوب

رشٕ شٰئب ٢ٟ اٛ٪اعجبد ٛوزس ا٠ٛشع أ٩ ٢ٟ ًٰش هزس ُا١ ؽغ٦ طؾٰؼ 

٩ال شٖ ٢٘ٛ٩ ٯٜض٦ٟ دٝ ه٢ ٗٚ ٩اعت رش٦ٗ ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ أ٩ اٛو٠شح 

ًٰش أ٦٣ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ُسخض ٠ٜٛشٯغ ثبٛخظ٪ص ُٮ رشٕ ثوغ ٩اعجبد 

اٛؾظ ٢ٟ ًٰش ثذٙ أ٭ ٢ٟ ًٰش ٩ع٪ة دٝ ه٦ٰٜ ٩ُذٯخ ٩رٖٛ ُٮ ٩اعج٢ٰ ٢ٟ 

أ٠٨ٛ٩ب ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ُا١ ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ٯغٔؾ ه٢ , ٩اعجبد اٛؾظ ثبٛخظ٪ص

ا٠ٛشػ٬ اٛزٯ٢ ال ٯغزـٰو٪١ ا٠ٛجٰذ ث٨ب ئٟب ثغجت ٛض٨ٟ٩ٞ ٩ثٔبئ٨ٞ ُٮ 

ا٠ٛغزش٬ِ أ٩ ٛوغض٧ٞ ه٢ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟشوش ٬٤ٟ ٣٩ؾ٪ رٖٛ ٟضٚ أ١ ٯ٘٪١ 

٩دٰٛٚ أ١ , ا٠ٛشء ٟشٯؼب ثؾ٬٠ ٧٩٪ ُٮ ع٢٘ ُٮ خبسط ٬٤ٟ ٣٩ؾ٪ رٖٛ

ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ٯغٔؾ ه٢ ا٠ٛشػ٬ ثبٛخظ٪ص ٟب صجذ ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ أ١ 
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اعزأر١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ١ ٯجٰذ ُٮ ٟ٘خ "اٛوجبط سػٮ اهلل ه٦٤ 

٩ٓذ س٫٩ " ٰٛبٛٮ ٬٤ٟ ٢ٟ أعٚ اٛغٔبٯخ ُأر١ ٦ٛ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

سخض ٛشهبح اإلثٚ ُٮ رشٕ "أ٧ٚ اٛغ٢٤ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

٧٩زا اِٛوٚ ٦٤ٟ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ر٤ج٦ٰ ه٬ٜ ًٰش٥ ٢ٟ ر٩٭ " اٛجٰز٪رخ

األهزاس ٗب٠ٛشػ٬ ٢٠ٟ ٯشْ ه٨ٰٜٞ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٬٤ٟ ُا٨٣ٞ ٯأخز١٩ ؽ٘ٞ 

ر٩٭ األهزاس ٢ٟ اٛشهبح ٩اٛغٔبح ٩ًٰش٧ٞ ُٰغٔؾ ه٨٤ٞ ا٠ٛجٰذ ٩ال دٝ ه٨ٰٜٞ 

٩ٓذ طؾؼ ٧زا اٛشأ٭ هذد ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩اخزبس٥ ا٠ٛ٪ُْ اث٢ ٓذاٟخ 

٩اٛٔبػٮ هالء اٛذٯ٢ ا٠ٛشدا٩٭ ٩ع٠بهخ ٢ٟ ٟؾٔٔٮ أ٧ٚ اٛوٜٞ ه٨ٰٜٞ سؽ٠خ 

. اهلل 

ُٟٜؾْ ث٦ ٩ٯأخز ؽ٦٠٘  أٯؼب ٠ٟب ٯٜؾْ ثب٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ُا٦٣ 

ه٤ذ ٧إالء اٛو٠ٜبء ُٰغٔؾ أٯؼب ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ه٢ ا٠ٛشٯغ اٛز٭ ال 

ٯغزـٰن اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ٩ال ٯغزـٰن ا٠ٛجٰذ ث٨ب ٧٩زا ٧٪ اٛ٪اعت 

. اٛضب٣ٮ ٢ٟ اٛ٪اعجبد اٛزٮ رغٔؾ ه٢ ا٠ٛشٯغ 

اٛ٪اعت اٛضبٛش ٢ٟ اٛ٪اعجبد اٛزٮ رغٔؾ ه٢ ا٠ٛشٯغ ئ٬ٛ ًٰش ثذٙ ٧٪ 

اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩ٯغ٦ٰ٠ ثوغ ا٨ِٔٛبء ثـ٪اٍ اٛظذس أ٭ ه٤ذ 

أل١ ثوغ ا٨ِٔٛبء ٯغ٠ٮ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ؿ٪اٍ اٛظذس ٢٘ٛ , اٛظذ٩س

ثوؼ٨ٞ ٯغ٦ٰ٠ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٧٪ ؿ٪اٍ اٛظذس ُٰغٔؾ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ه٢ 

٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ٛب ؽبع ثوغ ٣غبئ٦ , ا٠ٛشػ٬

٩ٓذ ٣ض ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ , ٓبٙ أؽبثغز٤ب ٧ٮ ُأعٔؾ ه٨٤ب ؿ٪اٍ اٛ٪دام

ٟضٚ اٛشٰخ ث٢ ُٰش٩ص ُٮ ؽبشٰز٦ ه٢ اٛش٩ع ٩ًٰش٥ ه٬ٜ أ١ ا٠ٛشػ٬ 

٢٠ُ ٗب١ ٟشٯؼب ٩ال ٯغزـٰن ؿ٪اٍ اٛ٪دام , ٟٜؾٔ٪١ ثب٠ٛشأح اٛؾبئغ

ٛؾ٬٠ أ٩ ٌٰٛش٧ب ٢ٟ األٟشاع اٛوبسػخ أ٩ اٛذائ٠خ ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٨٤ب ؿ٪اٍ 

اٛ٪دام ٌٰٛش ثذٙ أٯؼب ٠ٟب ٯغزض٬٤ ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ سٟٮ اٛغ٠بس ُا١ سٟٮ 

اٛغ٠بس ٦ُٰ ثبٛخظ٪ص ٠ٜٛشٯغ أؽ٘بٝ رخظ٦ ٧٪ ٩ًٰش٥ ٢ٟ اٛؼوِخ ٨ُٜٞ 

٩دٰٛٚ رٖٛ ٟب , أ١ ٯ٪ٜٗ٪ا ًٰش٧ٞ ُٮ سٟٮ اٛغ٠بس ٩ٛ٪ ٗب١ اٛؾظ ؽظ ُشٯؼخ

٤ٗب ٣شٟٮ ه٢ "صجذ ه٤ذ اٛزشٟز٭ ٢ٟ ؽذٯش عبثش سػٮ اهلل ه٦٤ أ٦٣ ٓبٙ 

ُبٛشٟٮ ه٢ اٛظجٰب١ ٛوغض٧ٞ ه٢ اٛشٟٮ ُٰأخز ؽ٨٠٘ٞ ٗٚ ٢ٟ ٛٞ " اٛظجٰب١

٢٘ٛ ٣إٗذ ه٬ٜ , ٯغزـن اٛشٟٮ ث٤ِغ٦ ُٰظؼ أ١ ٯغز٤ٰت ًٰش٥ ُٮ اٛشٟٮ

ٟغأٛخ ٠٨ٟخ ٧٩ٮ أ١ االعز٤بثخ ُٮ اٛشٟٮ ٢ٟ ششؿ٨ب أ١ ٯ٘٪١ ثار١ ٢ٟ 
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أل٦٣ , ُٜ٪ ٗب١ ا٠ٛشٟٮ ه٦٤ ٬٠ٌٟ ه٦ٰٜ ٟضال ٛٞ رظؼ االعز٤بثخ, ا٠ٛشٟٮ ه٦٤

ٟب هذا ٧ز٥ اٛ٪اعجبد اٛضالصخ , ٩ٓن ثذ١٩ ئر٦٣ ثٚ الثذ أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥ أ١ ٯشٟٮ

٧٩ٮ ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ٩ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ٩ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩سٟٮ اٛغ٠بس ٯغت 

. ه٬ٜ ربس٨ٗب ٛوزس ا٠ٛشع ٩ًٰش٥ دٝ ه٤ذ ع٠ب٧ٰش أ٧ٚ اٛوٜٞ 

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٤٧ب ُٮ سٟٮ اٛغ٠بس ئ١ ٗب١ هشػذ ٠ٜٛشٯغ  :المذيع

ئ٠ًبءح ه٠ٰٔخ ٩ٓبٙ اٛـجٰت سث٠ب رـ٪ٙ ث٦ ؽز٬ ٯو٪د سُٔز٦ ٧٩ٞ ٯشٯذ١٩ 

اٛو٪دح ث٦ ٩ؽبٛز٦ رغ٠ؼ أ١ ٯوبد ث٦ ه٬ٜ ٧ٰئز٦ ٩ٛ٪ ٗب١ ُٮ ًٰج٪ثخ ٨ُٚ 

ٯزشخض ُٮ اإلر١ أ١ ٯش٬ٟ ه٦٤ ٢ٟ ًٰش ئر٦٣ ؟ 

٤٧ب ٓبهذح ه٤ذ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ١ أسٗب١ اٛؾظ ٩٩اعجبر٦ ال رظؼ ئال ٢٠ٟ  :الشيخ

ٯو٨ٜٔب ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ د٨ٰٜٛٞ ُٮ رٖٛ أ٨٣ب رؾزبط ئ٬ٛ ئدسإ ُٜ٪ 

أ١ شخظب ُٔذ ه٦ٜٔ ثا٠ًبء ٣٩ؾ٪ رٖٛ ُا٦٣ ال ٯظؼ اثزذاء ُوٚ أ٭ س٢ٗ أ٩ 

٩اعت ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ ث٦ ُٜ٪ أ١ شخظب أ٠ًٮ ه٦ٰٜ صٞ أ٩ِٓ٪٥ ُٮ هشُخ 

أ٩ أر٪ا ث٦ ئ٬ٛ ٬٤ٟ ُا١ ٩ٓ٪٦ُ ال ٯظؼ أل٦٣ ُبٓذ ٜٛ٪هٮ ٩ئ٠٣ب اعزض٬٤ اٛو٠ٜبء 

٢ٟ رٖٛ ط٪سح ٧٩٪ ئرا اثزذأ اٛ٪ٓ٪ٍ ُٮ هشُخ ثو٦ٜٔ صٞ أ٠ًٮ ه٦ٰٜ ٦ُٰ ُِٮ 

٧ز٥ اٛؾبٛخ ُا٦٣ ٯو٬ِ ه٦٤ ٢٘ٛ ٛ٪ ؿَٰ ث٦ أ٩ عوٮ ث٦ أ٩ ؽؼش ثذ٦٣ اثزذاء 

٢ٟ أ٩ٙ اٛ٪ٓذ ئ٬ٛ أخش٥ ُا٦٣ ال ٯظؼ ٩ٓ٪٦ُ ٩ئ٦٣ ٯأخز ؽ٘ٞ ا٠ُٛؾظش ثأ٦٣ 

ٯؾظش ئرا ٗب١ ٓذ اشزشؽ ُٔذ ٯ٦ِٰ٘ ُٔؾ اٛزؾٜٚ ٩ئ١ ٛٞ ٯ٢٘ اشزشؽ ُا٦٣ ٯزثؼ 

. ه٦٤ ٧ذ٭ اإلؽظبس 

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ث٤بء ه٬ٜ ُز٪٫ اٛظؾبثٮ اٛغٰٜٚ اث٢ هجبط ٩أٯؼب  :المذيع

سث٠ب ٛٞ ٯخب٦ِٛ ٩اؽذ ٠ٗب رٗشرٞ اٛو٠ٜبء ٯ٪ع٨٪١ ئ٬ٛ ثوغ اٛ٪اعجبد اٛزٮ ال 

ٯغزـٰن ا٠ٛشٯغ اإلرٰب١ ث٨ب ٩ال ٯ٤٪ث٦ ًٰش٥ ٨ُٰب أ١ ه٦ٰٜ دٟب ٧زا اٛذٝ َٰٗ 

ٯزثؾ٦ َٰٗ ٦ٛ أ١ ٯزظشٍ ٦ُٰ ٧ٚ ٦ٛ أ١ ٯزثؼ خبسط ا٠٠ٜٛ٘خ ٛؾبعخ ا٤ٛبط 

٤٧بٕ ٟضال ؟ 

٧زا اٛذٝ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٨ٛٞ آساء ٗضٰشح ث٢ٰ ٟؼْٰ ٩ٟ٪عن ُٮ ٧ٰئخ  :الشيخ

٩أٓشة األٓ٪اٙ ٦ُٰ أ٦٣ الثذ أ١ ٯزثؼ ُٮ ٟ٘خ ٩أ١ ٯ٪صم ه٬ٜ ُٔشاء , رثؾ٦

ٟ٘خ ٢ٟ أ٨ٜ٧ب أ٩ ٢ٟ اٛ٪اسدٯ٢ ه٨ٰٜب صٞ ئ١ اٗزِ٪ا ُا٦٣ ٯ٤ٔٚ ئ٬ٛ ًٰش٥ ٢ٟ 

٩اٛؾٰٔٔخ أ٦٣ ٓذس طذس ٓشاس ٟغ٠ن ا٦ِٔٛ اٛزبثن ٛشاثـخ اٛوبٛٞ , ا٠ٛؾزبع٢ٰ

اإلعالٟٮ ٩ٓشاس ٢ٟ ٤ٟل٠خ اٛزوب١٩ اإلعالٟٮ ثأ٦٣ ٯغ٪ص ر٪ٰٗٚ ث٤ٖ اٛز٠٤ٰخ 
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اإلعالٟٮ ٧٩٪ ث٤ٖ ٯشزشٕ ُٮ ٰٟٜ٘ز٦ ع٠ٰن اٛذ٩ٙ اإلعالٰٟخ اٛزبثوخ ٤٠ٛل٠خ 

٧زا اٛج٤ٖ ٯغ٪ص ر٪٦ٰٜٗ ثبٛزثؼ ُٰٔ٪ٝ اٛج٤ٖ ثزثؾ٨ب ٩رزثؼ , اٛزوب١٩ اإلعالٟٮ

ُٮ داخٚ ا٠ٛشبهش ُٮ داخٚ ؽذ٩د اٛؾشٝ صٞ ثوذ رٖٛ ٯ٪صم عضء ٨٤ٟب ه٬ٜ 

ُٔشاء ٟ٘خ ٩ٟب صاد ه٬ٜ رٖٛ ُا٦٣ ٯظشٍ ئ٬ٛ ُٔشاء اٛوبٛٞ اإلعالٟٮ ُٮ 

. شز٬ ٓبسار٦ األسثوخ اٛزٮ ٯ٪عذ ٨ُٰب ا٠ٛغ٠ٜ٪١ 

٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ٤ُٔ٪ٙ ئ١ أعٜٞ ؿشٯٔخ ٢ٟ ؽٰش ا٤ٛلبُخ ٢ٟ٩ ؽٰش اٛجوذ ه٢ 

اٛزٜ٪ٯش ٜٛغ٪ اٛوبٝ أ١ اٛشخض ٯز٧ت ئ٬ٛ ٟضٚ ٧ز٥ ا٠ٛغبٛخ أ٩ ث٤ٖ اٛز٠٤ٰخ 

٢٘ٛ الثذ أ١ ٣إٗذ ٛألخ٪ح , ثبٛخظ٪ص ٩ٯزوبٓذ ٟو٨ٞ ألعٚ أ١ ٯزثؾ٪ا ه٦٤

ُٗضش ٯذه٪١ أ٨٣ٞ ٯز٪ٜٗ٪١ ُٮ رثؼ ٟضٚ ٧زا ا٨ٛذ٭  اٛؾغٰظ أ١ ٤٧بٕ أدهٰبء 

٩ٛزٖٛ , اٛ٪اعت ه٬ٜ اٛؾبط ٛزشٕ ٩اعت ٣٩ؾ٪٥ ٧٩ٞ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ٰٛغ٪ا ٗزٖٛ

ٯإٗذ ثظِخ دائ٠خ ه٬ٜ أ١ اٛز٪ٰٗٚ ال ٯ٘٪١ ئال ٛج٤ٖ اٛز٠٤ٰخ اإلعالٟٮ ه٢ 

ُا١ , ؿشٯْ اٛجشٯذ أ٩ ه٢ ؿشٯْ اٛج٤٪ٕ ٩اٛظشاُبد أ٩ اٛغ٨بد ا٠ٛوش٩ُخ

ئ١ ٗب١ اٛشخض ًٰش ٓبدس ه٬ٜ اٛزثؼ , رٖٛ أعٜٞ ٤ٛغٖ اٛؾبط ٩أثشأ ٛزٟز٦

ثأ١ ٗب١ ًٰش ٩اعذ ٠ٜٛبٙ ٧٩ٞ ٟب ٯٔبسة خ٠غ٠بئخ سٯبٙ أ٩ أٓٚ ُا٦٣ ؽ٤ٰئز 

اٛظؾٰؼ ٢ٟ ٓ٪ٙ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ٦٣ ٯ٤زٔٚ ئ٬ٛ اٛظ٪ٝ ُٰظ٪ٝ هششح أٯبٝ ٰٓبعب 

٩ال ٯشزشؽ ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ اٛز٭ رشٕ ٩اعجب ٢ٟ , ه٬ٜ ٧ذ٭ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١

٩اعجبد اٛؾظ ٩اٛو٠شح أ١ ٯظ٪ٝ اٛوششح أٯبٝ ُٮ اٛؾظ ثٚ ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ 

. ٯظ٪٨ٟب ئرا سعن ئ٬ٛ ثٜذ٥ ٩شِٮ ثأٟش اهلل هض ٩عٚ 

٧زا اٛذٝ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٟز٬ ٯزثؼ ٧ٚ ٯظؼ ٠ٜٛشٯغ رٔذٟب ٛ٪اعت  :المذيع

ٯأرٮ ٢ٛ ٯغزـٰن اإلرٰب١ ث٦ أ١ ٯزثؼ ا٨ٛذ٭ أ٩ اِٛذٯخ  ٟغجٔخ ه٢ اٛ٪اعت 

اٛز٭ ٛٞ ٯؾٚ ٢ٟ اٛ٪اعجبد أ٩ ٦ٛ أ١ ٯزشخض ُٰغ٠ن ع٠ٰن اٛ٪اعجبد اٛزٮ ٛٞ 

ٯِو٨ٜب ٩ٯإخش رثؾ٨ب أ٩ رثؼ ُذٯز٨ب ع٠ٰوب ثوذ أداء اٛؾظ ؟ 

٩ٯغ٪ص أ١ , ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ اِٛوٚ ال ٯغ٪ص أ١ ٯزٔذٝ ه٬ٜ ششؿ٦ :الشيخ

ٯزٔذٝ ه٬ٜ عجج٦ ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ٤ُٔ٪ٙ ئ١ اِٛذٯخ ٛزشٕ اٛ٪اعت ال رغ٪ص ئال 

٩أٟب ُذٯخ ُوٚ , ثوذ اٛزشٕ ال ٯغ٪ص  ٛشخض أ١ ٯزثؼ ُذٯخ ٓجٚ رش٦ٗ ٜٛ٪اعت

ا٠ٛؾل٪س ُا١ ا٠ٛؾل٪س ٰٓٚ أ٦٣ ششؽ ٩ٰٓٚ أ٦٣ عجت ٧٩ٮ س٩اٯزب١ ٢ٟ 

٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ اخزَٜ ٧ٚ ٯغ٪ص رٔذٯٞ اِٛذٯخ ٓجٚ ُوٚ , ٟز٧ت أؽ٠ذ
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ا٠ٛؾل٪س ٢٘ٛ األؽ٪ؽ أال ٯ٘٪١ رثؼ اِٛذٯخ ُٮ ُوٚ ا٠ٛؾل٪س ٩ال ُٮ رشٕ 

. أل١ ٧زا ٧٪ ششؿ٨ب ُال ٯغ٪ص رٔذ٨ٟب ه٦ٰٜ, اٛ٪اعت ٟوب ئال ثوذ ُو٨ٜب

 

 حمظوراث اإلحراو نهمريض  – 7

٧ٚ ٢ٟ ئر٠بٝ ٛجوغ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ؟  :المذيع

ئ١ ٢ٟ ٟؾل٪ساد  اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل :الشيخ

اإلؽشاٝ اٛزٮ ٯٜضٝ ا٠ُٛؾشٝ رٗشا ٗب١ أ٩ أ٣ض٬ االٟز٤بم ه٨٤ب ؽ٠٤ٰب ٯذخٚ ُٮ 

ا٤ٛغٖ ع٪اء دخٚ ُٮ ا٤ٛغٖ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٩٪ اٰٛ٪ٝ اٛضب٢ٟ أ٩ دخٚ ٦ُٰ ٓجٚ رٖٛ 

 ٢ٟ ٧ز٥ ,أ٩ عٰذخٚ ُٮ اإلؽشاٝ ُٮ اٰٛ٪ٝ اٛزبٛٮ ٧٩٪ اٰٛ٪ٝ اٛزبعن

ا٠ٛؾل٪ساد ٧٪ رو٠ُذ ٛجظ ا٠ٛخٰؾ ٜٛشعبٙ ٩ٓذ عبء ه٢ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل 

٬٨٣ أ١ ٯٜجظ "ث٢ ه٠ش أ٦٣ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ اه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ ؽذٯش 

 ٓبٙ اٛشٰخ رٔٮ "ا٠ٛؾشٝ اٛو٠بٟخ ٩اٛجش٣ظ ٩ا٠ٰٔٛض ٩اٛغشا٩ٯٚ ٩اٛخَ

اٛذٯ٢ ٧٩زا اٛؾذٯش ٢ٟ ع٪اٟن ٜٗٞ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُا٦٣ ع٠ن ٦ُٰ 

 , ٩ٟب ٯٜجظ ه٬ٜ اٛجذ١,ع٠ٰن أط٤بٍ ٟب ٯٜجظ ُزٗش ٟب ٯٜجظ ه٬ٜ اٛشأط

ٟب ٯٜجظ ه٠٨ٰٜب ٟوب ٧٩٪ اٛجش٣ظ ٩ٟب ٯٜجظ ه٬ٜ اٛغضء اٛغِٜٮ ٢ٟ اٛغغذ ٩

 ٧٩ز٥ خ٠غخ ,٧٩٪ اٛغشا٩ٯالد ٩رٗش ٟب ٯٜجظ ه٬ٜ اٛٔذ٢ٰٟ ٧٩ٮ اٛخِبٍ

أ٣٪ام رٗش ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أش٨ش٧ب ُٮ صٟب٦٣ ٩ُٯٜؾْ ث٨ب ًٰش٧ب 

 ٩ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ ٨ٛٞ ٤ٟبؿبد ٟزوذدح ُٮ ٟغأٛخ ٟب اٛز٭ ,٩ال شٖ

 ٢ٟ٩ أ٩ٙ ٢ٟ ,ٯٜؾْ ث٨ز٥ األٛجغخ  اٛزٮ رٗش٧ب ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

رٜ٘ٞ ه٢ رٖٛ ئثشا٧ٰٞ ا٤ٛخوٮ سؽ٠خ اهلل ه٦ٰٜ ُا٦٣ رٗش أ١ اٛؼبثؾ ُٮ رٖٛ 

 ٩ٛزٖٛ , ٩ٟو٬٤ ٗ٪٦٣ ٟخٰؾ أ٭ أ٦٣ ِٟظٚ ه٬ٜ ٧ٰئخ اٛجذ١,أ١ ٯ٘٪١ ٟخٰـب

الثذ أٯؼب أ١ ٣ضٯذ ٰٓذا آخش ٤ُٔ٪ٙ الثذ أ١ ٯ٘٪١ رٖٛ ا٠ِٛظٚ ٯظذّ ه٦ٰٜ 

 ُارا عو٤ٜب ٧زٯ٢ اٰٛٔذٯ٢ ٧٩٪ اٛزِظٰٚ ه٬ٜ ٧ٰئخ اٛجذ١ ثأ١ ٯ٘٪١ ,أ٦٣ ٟٜج٪ط

ِٟظال ه٬ٜ اٛغضء اٛغِٜٮ ٢ٟ اٛجذ١ أ٩ ِٟظال ه٬ٜ اٛغضء اٛوٜ٪٭ ٢ٟ 

اٛجذ١ ٟن ٗ٪٦٣ ٯظذّ ه٦ٰٜ أ٦٣ ٟٜج٪ط ُا٤٣ب ٣وشٍ ٟب اٛز٭ ٯغ٪ص ٩ٟب اٛز٭ 

ال ٯغ٪ص ٠ُٜٛؾشٝ ٩ٓذ ر٘شس ٟو٤ب أ١ ا٠ٛشٯغ ئ١ اؽزبط ئ٬ٛ شٮء ٢ٟ 

 ٢٘ٛ٩ رغت ه٦ٰٜ اِٛذٯخ ُٮ ٓ٪ٙ ,ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ُا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ ُو٦ٜ
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 ٢٘ٛ الثذ ٤٧ب أ١ ٣وشٍ ٟغبئٚ ٓذ روشع ٛ٘ضٰش ٢ٟ ا٤ٛبط ,هبٟخ أ٧ٚ اٛوٜٞ

٠ٜٛ٩شػ٬ ثبٛخظ٪ص ٧٩ز٥ ا٠ٛغبئٚ ٓذ رخزَٜ ٨ُٰب أ٣لبس ا٨ِٔٛبء ُٮ 

 ٢٠ُ ٧ز٥ ا٠ٛغبئٚ ؽ٠٤ٰب ٯغشػ ,ٓؼٰخ ٩ع٪ة اِٛذٯخ ه٬ٜ ٢ٟ ُو٨ٜب أ٩ ال

ا٠ٛشء أ٩ ر٘غش ٯذ٥ أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ ُٰؼن ه٬ٜ ٯذ٥ عجٰشح أ٩ ٯؼن ػ٠بدا أ٩ 

ًٰش رٖٛ ُا٤٣ب  ٣ٔ٪ٙ ئ١ ٧ز٥ اٛغجبئش ٧٩ز٥ اٛؼ٠بداد ٩اِٜٛبُخ ئرا ٗب٣ذ ه٬ٜ 

 أل٦٣ ال ٯظذّ ,اٛشأط ئرا ٩ػو٨ب اٛشخض ٛؾبعخ ُا٨٣ب ال ر٪عت اِٛذٯخ

 ٗب٣ذ ٟؾٰـخ ثوؼ٪ ٩ال ٯظذّ ه٨ٰٜب أ٨٣ب ٟٜج٪ط ٩ئ١ه٨ٰٜب أ٨٣ب ٟٜج٪ط 

ُٜزٖٛ ٣ٔ٪ٙ ٢ٟ ُو٨ٜب ٛؾبعخ ُال ِٗبسح ه٦ٰٜ ٩ال ُذٯخ أٯؼب ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ 

ا٠ٛزؤٜخ ث٨زا األٟش ٛ٪ سثؾ ا٠ٛشء ٩عـ٦ ثؾضاٝ أ٩ ث٠ب ٟو٬٤ اٛؾضاٝ ُا٤٣ب 

ِٟظال ٩ئ٠٣ب ٛجبعب ٣ٔ٪ٙ أٯؼب ُا١ ٧زا اٛز٭ ٯشثؾ ث٦ ٩عؾ اٛشعٚ ال ٯ٘٪١ 

 أٯؼب ٢ٟ ,٧٪ شٮء سثؾ ٗؾجٚ ٩ؽضاٝ ٣٩ؾ٪٥ ُال ٯ٪عت أٯؼب اِٛذٯخ

ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ اٛزٮ روشع ٛ٘ضٰش ٢ٟ األخ٪ح ٧ٮ ٓؼٰخ األؽزٯخ ئر ٗضٰش 

٢ٟ األخ٪ح ٯٜجظ ؽزاء ٟو٤ٰب ُٮ اٛؾظ ٛ٘ضشح ٟش٦ٰ ث٦ ُٰؾزبط أ١ ٯٜجظ ؽزاء 

 ثٰذ أ١ ,٤ٟبعجب ٧٩زا ٨ٟٞ ٟشاهبر٦ ٛظؾخ اٛشخض ٩هذٝ ئػشاس٥ ث٤ِغ٦

٤٧بٕ ثوغ أ٣٪ام األٛجغخ أه٤ٮ أٛجغخ األؽزٯخ ر٪عت اِٛذٯخ ٩ثوؼ٨ب ال 

ٯ٪عت اِٛذٯخ ُبٛزٮ ر٪عت اِٛذٯخ ٩ٛ٪ ٛجغ٨ب ا٠ٛشء ٛؾبعخ ٧٪ األؽزٯخ اٛزٮ 

 ٗأ١ ,ر٘٪١ ٌٟـٰخ ٜٛ٘وج٢ٰ ُارا ًـ٬ اٛؾزاء اٛ٘وج٢ٰ ُا٦٣ ٯ٘٪١ ٟ٪عجب ِٜٛذٯخ

ٯ٘٪١ ه٬ٜ ٧ٰئخ ششاة أ٩ ه٬ٜ ٧ٰئخ ؽزاء سٯبػٮ أ٩ ًٰش رٖٛ ٯج٬ٔ ه٤ذ٣ب 

ثوغ األؽزٯخ  اٛزٮ ٯٜجغ٨ب ا٠ٛشء ٧ٚ ٧ٮ ٟ٪عجخ ِٜٛذٯخ أٝ ال؟ ٢٠ُ ط٪س 

٧ز٥ األؽزٯخ اٛؾزاء ئرا ٗب١ اٛؾزاء را عٰش ٧٩ٮ اٛزٮ رغ٠ٮ ثبٌٜٛخ ا٠ٛش٨٪سح 

ه٤ذ ا٤ٛبط ثبٛظ٤ذٙ ٨ُز٥ األؽزٯخ اٛزٮ ر٘٪١ ٢ٟ اٛظ٤بدٙ ٩ًٰش٧ب ٨ُز٥ 

٣ٔ٪ٙ ئ٨٣ب ٰٛغذ ٢ٟ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ثٚ ٯغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯٜجغ٨ب ٩ال 

 ٤٧بٕ , أل٨٣ب ٰٛغذ ُٮ ٟو٬٤ اٛخَ ٩ٰٛغذ عبرشح ٠ٛؾٚ اِٛشع,ُذٯخ ه٦ٰٜ

أٯؼب أ٣٪ام ٢ٟ األؽزٯخ ر٘٪١ ؿجٰخ ٨٤٘ٛب ٰٛغذ ٩اطٜخ ئ٬ٛ اٛ٘وت ثٚ د١٩ 

 سأٯب١  ٦ُٰاٛ٘وت ر٘٪١ أٓٚ ٢ٟ اٛ٘وت ٨ُزا ا٤ٛ٪م ٢ٟ األؽزٯخ أل٧ٚ اٛوٜٞ

٠٧ب س٩اٯزب١ ُٮ ٟز٧ت اإلٟبٝ أؽ٠ذ ٩اٛش٩اٯخ اٛضب٣ٰخ ٧٩ٮ س٩اٯخ اٛشٰخ رٔٮ 

ة ث٦ اِٛذٯخ ٠ٛب عبء ُٮ طاٛذٯ٢ أ١ اٛؾزاء ئرا ٣ٔض ه٢ اٛ٘وت ُا٨٣ب ال د

٢٠ٛ ٛٞ "ث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٦٤ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ اؽذٯش 

 ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ أ١ اٛؾزاء ئرا ٗب١ رؾذ "ٯغذ اٛخَ أ٦٣ ٯٔـن ٟب رؾذ اٛ٘وت

 ٩أٟب ٟش٨٪س ا٠ٛز٧ت ٩ٓ٪ٙ ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ ,اٛ٘وت ُا٦٣ ال رغت ث٦ اِٛذٯخ
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اٛوٜٞ أ٦٣ ٟبداٝ ٌٟـٰب ٠ٛإخش اِٛشعٚ ُا٦٣ رغت ٦ُٰ اِٛذٯخ ٩ه٬ٜ اٛو٠٪ٝ 

ُبأل٬ٛ٩ ٩األؽ٪ؽ ثبٛؾبط أ١ ٯجزوذ ه٢ ٧زا ا٤ٛ٪م ٢ٟ األؽزٯخ ٛٔ٪ح اٛخالٍ 

. ٦ُٰ ٩خبطخ أ١ ٓ٪ٙ اٛغ٨٠٪س ثب٤٠ٛن ٦٤ٟ 

ا ؽٰٔٔخ ٗضٰشا ٧٩ٮ ٛجظ ا٠ٛشذاد اٛـجٰخ ١أٯؼب ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ اٛزٮ ر٨ٞ

ٛذ٩اٛٮ ُٮ أ٭ ٟ٪ػن ٢ٟ ٟ٪اػن  اٛغبّ ٙٗأ١ ر٘٪١ ه٬ٜ اِٛخز أ٩ ه٬ٜ

اٛغغذ ٠ُضٚ ٧ز٥ ا٠ٛشذاد ٧ٚ ر٘٪١ ٛجبعب ٟ٪عجب ِٜٛذٯخ أٝ ال؟ ٤ُٔ٪ٙ ئرا ٗب١ 

 ٩ئ٠٣ب ٧٪ ٟشذ ُٰٜظ ه٬ٜ اٛٔذٝ ٩ئ٠٣ب ,ه٬ٜ سعٚ ُا٦٣ ٰٛظ ٛجبعب ُٮ اٛؾٰٔٔخ

٧٪ اٛغبّ أ٩ ه٬ٜ اِٛخز ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ئرا ٗب١ ٛؾبعخ ال ٯ٘٪١ ٟ٪عجب 

 ٩أٟب ئرا ٗب١ ِٟظال ٗجوغ أ٣٪ام اٛذ٩اٛٮ ُا١ ٧ز٥ اٛؾبٛخ طذسد ,ِٜٛذٯخ

 .اِٛز٪٫ أ٦٣ ٯ٘٪١ ٟ٪عجب ِٜٛذٯخ ٩ال ئصٞ ه٬ٜ الثغ٦ ئ١ ٗب١ ٛؾبعخ 

٢ٟ اٛظ٪س ا٠٨٠ٛخ ؽٰٔٔخ ٩رشد ه٬ٜ أٗضش اٛؾغٰظ ٧٩ٮ ٟغأٛخ ٛجظ 

ا٠٘ٛبٟبد ٨ُٚ ٯغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯٜجظ ٠ٗبٟب ؽبٙ ئؽشا٦ٟ ؽبعب أ٩ ٟوز٠شا 

 اخزَٜ أ٣لبس ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل أٟبٝ ٧ز٥ ا٠ٛغأٛخ ٩عجت اخزالٍ ؟أٝ ال

ٜٛز٭ "٣لش٧ٞ ٟب صجذ ُٮ اٛظؾٰؼ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

 ُٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ "٩ٓظز٦ داثز٦ ٩ال رخ٠ش٩ا سأع٦ ٩ال ٩ع٦٨

٩ال ٩ع٦٨ ٯذٙ ه٬ٜ أ١ اٛ٪ع٦ ٯٜضٝ ٗش٦ِ ثب٤ٛغجخ ٜٛشعٚ ٧٩زا اٛٔ٪ٙ ٓبٙ ث٦ 

ٟوز٠ذ ه٤ذ ٟزأخش٭ اٙ ٢٘ٛ٩ ٩ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٧٩٪ ,ثوغ أ٧ٚ اٛوٜٞ

 ػوِٰخ ٩أ٩ٟأ ٛزٖٛ "٩ال رخ٠ش٩ا ٩ع٦٨"ا٨ِٔٛبء أ١ ٧ز٥ اٛضٯبدح ٧٩ٮ صٯبدح 

اإلٟبٝ أؽ٠ذ ُٔبٙ ئ٦٣ ئ٠٣ب اٛضبثذ ثذ٨٣٩ب أ٭ أ١ اٛؾذٯش صبثذ ثذ١٩ ٧ز٥ 

 ٩ه٬ٜ رٖٛ ُا١ ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ٯغ٪ص ٜٛشعٚ أ١ ٯٌـٮ ٩ع٦٨ ث٤ؾ٪ ,اٛضٯبدح

 ٢٘ٛ٩ ٣ٔ٪ٙ األؽ٪ؽ ٜٛشعٚ أال ٯغزخذٝ ٧ز٥ ا٠٘ٛبٟخ اٛزٮ ,٠ٗبٟخ ٩ًٰش٧ب

رٌـٮ اٛ٪ع٦ ئ٠٣ب ٯغزخذٝ أ٣٪اهب ٢ٟ ا٠٘ٛبٟبد عذٯذح اٱ١ ال رٌـٮ ئال 

األ٣َ ُٔؾ ٨ٛ٩ب أٗضش ٢ٟ ٣٪م ٩أٗضش ٢ٟ ؿشٯٔخ ُٮ اٜٛجظ ُب٠ٛٔظ٪د ٟب داٝ 

 ,٤٧بٕ ثذائٚ ُا١ األ٬ٛ٩ ثبٛؾبط ٩ا٠ٛوز٠ش أ١ ٯز٧ت ٛألٟش اٛز٭ ال ٣ضام ٦ُٰ

٩اٛز٭ ٯ٠٘ٚ ٦ُٰ ؽغ٦ ٩ٟوٜ٪ٝ أ١ اٛخش٩ط ٢ٟ اٛخالٍ ثبالؽزٰبؽ ٦ُٰ ٟٔج٪ٙ 

  .ثٚ ٧٪ ٟوزجش ُٮ اٛششم

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٟبرا ه٢ اٛزـو٠ٰبد اٛزٮ رغجْ اٛؾظ ٧ٚ ٜٛؾبط  :المذيع

 ؟ا٠ٛشٯغ اٛز٭ ٯخش٬ ه٬ٜ ٣ِغ٦ أ١ ٯزشخض ٦ٛ ثوذٝ أخز٧ب 
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ٟغأٛخ اٛزـو٠ٰبد ٧ز٥ ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ اٛزٮ رإٗذ ه٨ٰٜب اٛغ٨بد  :الشيخ

اٛظؾٰخ ٧٩ٮ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ اٛ٪ٓبئٰخ اٛزٮ ال ر٤بُٮ اٛز٪ٗٚ ُٮ شٮء 

اٛجزخ ٧٩زا األٟش ٣ض أ٧ٚ اٛوٜٞ ه٬ٜ أ١ ُو٦ٜ ٢ٟ ُوٚ األعجبة ٩ٓذ أٟش 

 ُبٛشخض ئرا ٗب١ طؾٰؾب ُٮ ثذ٦٣ ُأخز٥ ٠ٛضٚ ٧ز٥ ,اٛشبسم ثأخز األعجبة

 ,اٛزـو٠ٰبد ٤ٟبعت ٛؾِق ٣ِغ٦ ٩ؽِق أ٧ٚ ثٰز٦ ئرا سعن ئ٨ٰٛٞ ٧زا ٢ٟ ع٨خ

أٟب اٛشخض ئرا ٗب١ ٟظبثب ث٠شع أ٩ ه٤ذ٥ ٣ٔض ُٮ ٤ٟبهخ ٣٩ؾ٪ رٖٛ 

ُبأل٬ٛ٩ ٦ٛ أ١ ٯؾزبؽ ثبٛجوذ ه٢ ٟ٪اػن اٛضؽبٝ ٩ٛجظ ٧ز٥ ا٠٘ٛبٟبد 

 .٩ًٰش٧ب ٩االؽزٰبؽ ثبٛزـو٠ٰبد اٛ٪ٓبئٰخ اٛغبثٔخ ٩ال شٖ 

أه٪د ٛؾذٯضٮ اٛغبثْ ُٮ ٓؼٰخ اٜٛجبط أؽٰب٣ب  ٓذ ٯ٘٪١ اٛز٭ ٯٜجظ اٜٛجبط 

٩ٯِوٚ ا٠ٛؾل٪س ٧٪ أؽذ اٛوب٢ٰٜٟ ُجوغ اٛوب٢ٰٜٟ ُٮ اٛؾظ ٢ٟ األؿجبء 

٩ا٠٠ٛشػ٢ٰ ٢ٟ٩ ُٮ ٟو٤ب٧ٞ ٓذ ٯٜجغ٪١ أٛجغز٨ٞ ٧٩٪ ؽبع٪١ ٤ُٔ٪ٙ ُٮ ٧ز٥ 

 ثغجت اٛؾبٛخ ئ١ ٛجغ٨ٞ ال شٖ أ٦٣ ٛؾبعخ ٩ٓذ ٯشرِن ه٨٤ٞ اإلصٞ ٜٛؾبعخ

 ٢٘ٛ رغت ه٨ٰٜٞ اِٛذٯخ ٜٛجغ٨ٞ ٧زا اٜٛجبط اٛز٭ ٯخبَٛ ٧ٰئخ اٛؾبعخ ّٜٛجظ

 .اإلؽشاٝ 

٢ٟ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ٟغأٛخ اٛـٰت ُا٦٣ ٯؾشٝ ه٬ٜ ا٠ُٛؾشٝ ؽبعب أ٩ 

 ٩ا٠ٛٔظ٪د ثبٛزـٰت ٧٪ اٛزـٰٰت اٛغغذ٭ ,ٟوز٠شا رٗشا أ٩ أ٣ض٬ أ١ ٯزـٰت

 ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ُا١ ٤٧بٕ هذد ٢ٟ ,أ٩ اٛض٪ة ٩ٰٛظ ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٞ

٨ٛب ثوغ اٛؾغٰظ ٧ٮ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ٢ٟ األٟ٪س ُناٛزظشُبد ٩األه٠بٙ اٛزٮ ٭

اٛزٮ خَِ ٨ُٰب ُٮ اٛششم ٢ٟ ٧ز٥ األشٰبء اٛٔ٪ٯخ اعزخذاٝ ا٤٠ٛلِبد ع٪اء 

٧ز٥ ا٤٠ٛلِبد ر٘٪١ ٟـٰجخ ٨ُٰب ٣٪م سٯؼ ؿٰت ٩ٗب٣ذ طبث٪٣ب أ٩ ًٰش رٖٛ 

رٖٛ ٣٩ٙ٩ؾ٪ رٖٛ ٢٘ٛ ٧زا اٛـٰت ًٰش ٟٔظ٪د ئ٠٣ب ٧٪ عبء ٢ٟ ثبة اٛزجن 

 اٛـٰت اٛز٭ ٯٔظذ ُجوغ األؿٰبة اٛزٮ رـٰت اٛغغذ ثخالٍُا٦٣ ٯو٬ِ ه٦٤ 

ر٘٪١ ٟٔظ٪دح ألعٚ اٛـٰت اٛز٭ ٨ُٰب ُا٦٣ ُٯ٤٠ن ا٠ُٛؾشٝ ٨٤ٟب ٗزٖٛ ٢ٟ 

األشٰبء ا٠٨٠ٛخ ٓؼٰخ اعزو٠بٙ اٛ٘شٯ٠بد ٩األد٧ب١ ع٪اء ٗب٣ذ ٧ز٥ األد٧ب١ 

رؾشٯٞ اٛـٰت د١٩ ةهالعٰخ أ٩ ٗب٣ذ ٩ٓبئٰخ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ٠٣ب عبء ا٤ٛض 

 ُذٙ ه٬ٜ أ١ ٧ز٥ األد٧ب١ ع٪اء ٗب٣ذ هالعٰخ أ٩ ٩ٓبئٰخ ,رؾشٯٞ األد٧ب١

 ٯٔظذ ثأ١ ئرا ٟب اٛز٭ ٤ٟن ٦٤ٟ ا٠ٛؾشٝ ئ٠٣ب ٧٪ اٛزـٰت ,ُا٨٣ب عبئضح ٠ُٜٛؾشٝ

شٰئب ُٓظذ ث٦ اٛـٰت ٗظبث٪١ أ٩ شبٟج٪ ُٓظذ ٦٤ٟ اٛزـٰت أ٩ ٗبعزخذاٝ 

 .ٟضٯالد اٛوشّ ٩ًٰش٧ب 
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أخزٞ ٤٧ب ث٠غأٛخ ٠٨ٟخ ٧٩ٮ ٓؼٰخ ا٤ٛلبُخ اٛ٪اعت ه٬ٜ ا٠ٛغٜٞ ه٠٪ٟب 

٩ه٬ٜ اٛؾبط ثبٛخظ٪ص أ١ ٯؾشص ه٬ٜ ا٤ٛلبُخ ُٮ ثذ٦٣ ٩ُٮ ٛجبع٦ ٩ُٮ 

ٟ٪ػو٦ اٛز٭ ٧٪ ٦ُٰ ٩أال ر٘٪١ ا٤ٛلبُخ خبطخ ثشخظ٦ ثٚ ٯؾشص ه٬ٜ 

 أل١ ٧زا ُٮ اٛؾٰٔٔخ ٢ٟ ثبة ,٣لبُز٦ اٛشخظٰخ ٣٩لبُخ ٟغز٠و٦ اٛز٭ ٧٪ ٦ُٰ

ا٤ِٛن ا٠ٛزوذد ٗأ١ ٯؾشص ه٬ٜ أ١ ٯؼن اٛضثبٛخ ٩ٟ٪اػن األر٫ ُٮ 

ٟ٪اػو٨ب ٩ًٰش رٖٛ ُا١ ُٮ ٧زا ٣ِوب هبٟب ٩أعشا هل٠ٰب ه٤ذ اهلل هض ٩عٚ 

٩ٓذ ث٢ٰ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُؼٚ ٢ٟ أصاٙ ًظ٢ شغشح ه٢ 

 ٩ُٮ ا٠ٛٔبثٚ ٬٨٣ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ه٢ ,اٛـشٯْ ٩أصاٙ األر٫ ه٦٤

 أ٭ أ١ ٯ٘٪١  ُبٛاله٢ٰ٤ "ارٔ٪ا اٛاله٢ٰ٤"اٛز٭ ٯج٪ٙ ُٮ ؿشٯْ ا٤ٛبط ٩ٓبٙ 

 .٩اهلل أهٜٞ ٯِوٚ رٖٛ اٱخشٯ٢ ٢٠ٛ  أ٩ ٯ٘٪١ عججب ٜٛو٢عججب ٜٛو٢ 

 

 عرفت  – 8
ٟب اٛز٪ع٦ٰ ٠ُٰب ٯٜضٝ ٢ٟ اٛ٪ٓ٪ٍ ٩رجشأ ث٦ اٛزٟخ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ؟  :المذيع

اٰٛ٪ٝ ٧٪ ٯ٪ٝ هلٰٞ ٢ٟ  اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل :الشيخ

أٯبٝ اهلل هض ٩عٚ ٧٩٪ ٯ٪ٝ هشُخ ٩ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٯجب٧ٮ اهلل هض ٩عٚ أ٧ٚ 

اٛغ٠بء ثأ٧ٚ ا٠ٛ٪َٓ ٧٩٪ ٟل٤خ ا٠ٌِٛشح ٢٠ٛ ٩َٓ ُٮ ٧زا ا٠ٛ٪َٓ اٛولٰٞ 

٩ًٰش٧ٞ ٢ٟ أ٧ٚ األٟظبس ٯزشج٨٪١ ث٨ٞ ثزٗش اهلل هض ٩عٚ ٩اٛز٘جٰش 

ٛزٖٛ ٓبٙ ٩ ,٩ثبٛظٰبٝ ٩ثب٤ٛؾش ُٮ ٯ٪ٝ اٌٛذ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٪ س٢ٗ اٛؾظ األهلٞ

٢ٟ ٩َٓ ٟو٤ب "ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ ؽذٯش هش٩ح ث٢ ا٠ٛؼشط 

 ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ أ١ س٢ٗ اٛؾظ ٧٪ اٛ٪ٓ٪ٍ "عبهخ ٢ٟ ٰٛٚ أ٩ ٨٣بس ُٔذ رٞ ؽغ٦

 ٩الثذ أ١ ٤٣زج٦ ٤٧ب ألٟشٯ٢  ُٮ ٓؼٰخ ُٮ ٩ٓذ اٛ٪ٓ٪ٍ ٩ُٮ ٟ٘ب١ ,ثوشُخ

 أٟب ٟ٘ب١ اٛ٪ٓ٪ٍ ُالثذ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ هشُخ ٩ؽذ٩د هشُخ ٟوش٩ُخ ,اٛ٪ٓ٪ٍ

٩٩اػؾخ ٨ٛ٩ب أهال٨ٟب اٛج٤ٰخ اٛزٮ ٯغزـٰن ٗٚ ؽبط ا٤ٛلش ئ٨ٰٛب ئرا سُن 

 ٩ال ٯغ٪ص ٛشخض أ١ ٯَٔ خبسع٨ب أل١ هشُخ ٩اعوخ ُزأخز ,سأع٦ ئ٨ٰٛب

  .اٛؾغٰظ ٩أٗضش ٨٤ٟٞ ثؾ٠ذ اهلل هض ٩عٚ ٩رٰغٰش٥

األٟش اٛضب٣ٮ ُٮ ٓؼٰخ ٩ٓذ اٛ٪ٓ٪ٍ ٧٩زا ٩ٓذ اٛ٪ٓ٪ٍ ٨ٟٞ عذا ٜٛؾغٰظ 

٠ٜٛ٩شػ٬ ثبٛخظ٪ص ُا١ ٢ٟ رٰغٰش اهلل هض ٩عٚ ه٬ٜ اٛؾغٰظ أ٦٣ ٟذ 
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 ئ٬ٛ ؿٜ٪م ٢ٟ ثذء ٨٣بس ٧زا اٰٛ٪٩ٝٓذ اٛ٪ٓ٪ٍ ُا١ ٩ٓذ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ 

 ,ا٨٤ٛبسُٮ ُغش ٯ٪ٝ اٌٛذ ُ٘ضٰش ٢ٟ ا٠ٛشػ٬ ٓذ ال ٯغزـٰن اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ 

٩ئ٠٣ب ٯَٔ ثبٰٜٛٚ ٩ٯ٘٪١ ٩ٓ٪٦ُ ئٟب ثغٰبسح اإلعوبٍ ٟش٘٪سح ٩صاسح اٛظؾخ 

ٯ٢ رغبهذ٧ٞ ه٬ٜ اٛ٪ٓ٪ٍ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ اِٛبػٚ ُٝٮ ٟغبهذح ا٠ٛشػ٬ ا٤٠ٛ٪

 ٢ٟ رٰغٰش اهلل هض ٩عٚ أ١ اهلل أثبػ  اٛ٪ٓ٪ٍ ئرا,٩رو٨٤ٰٞ ه٬ٜ أداء ٣غ٨٘ٞ

 ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ ه٤ذ٣ب ,اٛ٪ٓ٪ٍ ثبٰٜٛٚ ٢ٟ٩ ٩َٓ ثبٰٜٛٚ ُٔذ طؼ ٣غ٦٘

ُٮ ٓؼٰخ ششؽ طؾخ اٛ٪ٓ٪ٍ ُا١ ٢ٟ ششؽ طؾخ اٛ٪ٓ٪ٍ ُٮ هشُخ أ٦٣ 

 ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ,الثذ أ١ ٯ٘٪١ اٛشخض ؽبٙ ٩ٓ٪٦ُ هبٓال ٟذسٗب ٜٛ٪ٓ٪ٍ

 ثٰذ ,ُا١ ٢ٟ اعز٠ش ث٦ اإل٠ًبء ٢ٟ أ٩ٙ ا٠ٛذح ئ٬ٛ ٤ٟز٨ب٧ب ُا٦٣ ال ٯظؼ ٩ٓ٪٦ُ

 ُٮ ٧ز٥ ١٥ئ ٍٯغٰش ٢ٟ رٖٛ ةأٗضشأ٦٣ ٛ٪ أُبّ ُٮ ؽبٙ ٩ٓ٪٦ُ ٩ٛ٪ ٛؾلخ أ٩ 

٣ب ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٣ٔ٪ٙ ئ١ ئ١اٛؾبٛخ ٣ٔ٪ٙ ئ١ ٩ٓ٪٦ُ طؾٰؼ ٩ه٬ٜ رٖٛ ٍ

 ٟذسٗب ٨ٛزا اٰٛ٪ٝ ١ؽشٝ ثبٛؾظ صٞ ئرا عبء ٯ٪ٝ هشُخ ٩ٛٞ ٯٖأا٠ٛشٯغ ئرا 

٬٠ٌٟ ه٦ٰٜ أ٩ ُبٓذا ٛو٦ٜٔ ٦ُٰ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ال ٯظؼ ٩ٓ٪٦ُ ٩ٛ٪ عبء ث٦ ر٥٩٩ أ٩ 

 ٩ئ٠٣ب ئرا , ٩ال ٯغضئ٦عبء ث٦ ٤ٟغ٪ث٪ا ٩صاسح اٛظؾخ ُا١ ٩ٓ٪٦ُ ال ٯظؼ

أُبّ ٢ٟ ئ٠ًبئ٦ ُا٦٣ ٯزؾٜٚ ثو٠شح ٩ٯأخز ؽ٘ٞ اِٛ٪اد ٩ٯ٘٪١ ؽ٦٠٘ ٗؾ٘ٞ 

 .٢ٟ ٛٞ ٯ٦٤٘٠ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ 

ئرًا ٢ٟ ششؽ اٛ٪ٓ٪ٍ اٛؤٚ ٩اإلدسإ ٩ٛزٖٛ ُا١ ٩ٓ٪ٍ ا٬٠ٌ٠ٛ ه٦ٰٜ ال 

 ا٠ٛغبئٚ اٛذٰٓٔخ ٩ٛزٖٛ ُا١ اإلٟبٝ ٢ٟ ٩اٛؾٰٔٔخ أ١ ٩ٓ٪ٍ ا٬٠ٌ٠ٛ ه٦ٰٜ ,ٯظؼ

أؽ٠ذ سؽ٦٠ اهلل روب٬ٛ ر٪َٓ ُٮ ٧ز٥ ا٠ٛغأٛخ ٩ئ٠٣ب اٛغ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ 

 .اٛ٪ٓ٪ٍ ال ٯظؼ ئال ٢٠ٛ أدسٕ اٛ٪ٓ٪ٍ ٩ٗب١ را هٔٚ ٩ٛ٪ ٜٛؾلخ 

٧ٚ ٯٜضٝ اٛ٪ٓ٪ٍ ئ٬ٛ ٌٰٟت اٛش٠ظ أؽغ٢ اهلل  أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ :المذيع

ئٰٛ٘ٞ؟ 

 ٣وٞ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ س٢ٗ ُٮ رار٦ ٢ٟ٩ ٩اعجبد اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ أ١  :الشيخ

 ٩ا٤ٛجٮ ,٩َٓ ثب٨٤ٛبس ُا٦٣ ٩عت ه٦ٰٜ أال ٯخشط ئال ثوذ ًش٩ة اٛش٠ظ

ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٟ٘ش ُٮ هشُخ ؽز٬ ًشة اٛٔشص ٗبٟال ُذٙ رٖٛ 

ه٬ٜ ٩ع٪ة هذٝ اٛخش٩ط ٢ٟ هشُخ ئال ثوذ ًش٩ة اٛش٠ظ ٢٠ٛ ٩َٓ 

 . أٟب ٢ٟ ٟش ثبٰٜٛٚ ُا٠٣ب ٯ٦ِٰ٘ ا٠ٛش٩س ٧٩زا ٢ٟ رٰغٰش اهلل هض ٩عٚ ,٨٣بسا
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ا٤ٛبط ٯظذس١٩ ٢ٟ هشُخ ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ٧ٚ ٛ٘ٞ أ١ رغ٠ٜ٪ا َٰٗ : ا٠ٛزٯن

ٯظ٤و٪١ ؟ 

 ثب٤ٛغجخ ٜٛز٧بة ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ُا١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ  أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ:الشيخ

 ٩ه٬ٜ رٖٛ ُا٤٣ب ,٩عٜٞ ؽ٠٤ٰب خشط ٢ٟ هشُخ ارغ٦ ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ثوذ اٌٛش٩ة

ٯغت ه٤ٰٜب أ١ ٨٣زذ٭ ث٨ذ٭ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ طِخ خش٩ع٦ ُٔذ 

خشط ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ال ٯغشم ٩ال ٯضاؽٞ أؽذ ٩ٯأخز ثخـبٝ ٣بٓز٦ 

 ٩ٛزٖٛ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ١ اٛؾبط ال ٯغزوغٚ ُٮ ,٩ٯشذ٥ ٦ٛ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

ٯ٠شٮ ٩ه٦ٰٜ ٩اٛخش٩ط ٧زا اٰٛ٪ٝ ثٚ ٯغز٢ ثغ٤خ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

اٛغ٤ٰ٘خ ال ٯضاؽٞ أؽذا ٩ال ٯإر٭ أؽذا ئ٠٣ب ٯؾشص ه٬ٜ اٛغ٤ٰ٘خ ٩ه٬ٜ 

 اٛز٧بة ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ٩اعت ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ ٩ٯ٤ج٤ٮ ه٬ٜ ,ّ ٟن اٛؾغٰظٍاٛش

رٖٛ ٟغبئٚ أ١ ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ ٢ٟ أر٬ ٟضدِٛخ ُا١ ٦ٛ 

 اٛؾبٛخ األ٬ٛ٩ أ١ ٯظٚ ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ٓجٚ ٣ظَ اٰٜٛٚ ُا٦٣ ُٮ  :صالس ؽبالد

٧ز٥ اٛؾبٙ ٯغت ه٦ٰٜ ا٠ٛجٰذ ث٨ب ئ٬ٛ ٣ظَ اٰٜٛٚ ٩ٯوشٍ ٩ٓذ ٣ظَ اٰٜٛٚ 

طَ اٰٜٛٚ دثب٤ٛلش ئ٬ٛ ٩ٓذ آرا١ ا٠ٌٛشة ٩٩ٓذ آرا١ اِٛغش صٞ ٯؾغت ٢ٟ

ٯغت ث٨زا االهزجبس ٢ٟ ا٠ٌٛشة ئ٬ٛ اِٛغش ُارا دخٚ ٓجٚ ٤ٟزظَ اٰٜٛٚ ٍ

 .٤ٟزظَ اٰٜٛٚ ٫ ه٦ٰٜ ا٠ٛ٘ش ُٮ ٟضدِٛخ ٩أال ٯخشط ٨٤ٟب ئٙ

اٛؾبٛخ اٛضب٣ٰخ ئرا دخٚ ٟضدِٛخ ثوذ ٤ٟزظَ اٰٜٛٚ ُا١ اٛؾبط رٗشا ٗب١ أ٩ أ٣ض٬ 

ٟشٯؼب ٗب١ أ٩ ًٰش ٟشٯغ ٯغ٪ص ٦ٛ اٛخش٩ط ٢ٟ ٟضدِٛخ ثوذ ٣ظَ اٰٜٛٚ 

 ٢ٟ ا٠ٛؾزبع٢ٰ أ١ ٯظجش ١ ٢٘ٛ األُؼٚ ٩اٛغ٤خ ٢٠ٛ ٛٞ ٯٖ,٦ُِٰٰ٘ ا٠ٛش٩س

. ئ٬ٛ ؿٜ٪م اِٛغش ٩ؽز٬ رششّ عذا 

اٛؾبٛخ اٛضبٛضخ ٢ٟ ٤ٟن ال ثاسادح ٦٤ٟ ثغجت صؽبٝ أ٩ ٣ؾ٪ رٖٛ أ٩ ػٰبم ٤ٟن 

٢ٟ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ثٌٰش ئسادح ٦٤ٟ ٨ُزا اٛؾبٙ ٣ٔ٪ٙ أ٦٣ ال ٯغت ه٦ٰٜ 

 ئرا ٧ز٥ صالس ,ٟجٰذ ٛوذٝ ٓذسر٦ ه٦ٰٜ ٩ُ٪اد ٟؾ٦ٜ ٩ال رغت ه٦ٰٜ ُذٯخ

 ٢ٟ رشٕ ا٠ٛجٰذ ٟزو٠ذا ُٔذ رشٕ ٩اعت ٢ٟ ,ؽبالد ٯِو٨ٜب اٛؾبط ُٮ ا٠ٛجٰذ

 ٩ٓذ صجذ ُٮ ا٠ٛ٪ؿأ ه٤ذ اإلٟبٝ ٟبٖٛ ثاع٤بد طؾٰؼ ,٩اعجبد اٛؾظ ُو٦ٰٜ دٝ

 ٢ٟ األ٣غبٕ  " ه٦ٰٜ د٢ٟٝ رشٕ ٣غ٘ب"أ١ ث٢ هجبط سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ٓبٙ 

 ٢٘ٛ ٟن رٖٛ ُا١ ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ ,اٛ٪اعجبد ٗب٠ٛجٰذ ُٮ ٟضدِٛخ

 ُٔذ ٣ض ٨ُٔبؤ٣ب سؽ٠خ اهلل ,سخظ٪ا ٛجوغ ا٤ٛبط ثزشٕ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ
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ه٨ٰٜٞ ه٬ٜ أ٦٣ ٯغ٪ص ٢٠ٛ ٗب١ ُٮ خذٟخ ه٠٪ٝ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٗبٛغٔبح ٩اٛشهبح 

٢ٰٟ ُٮ ٟوبٛغخ ا٠ٛشػ٬ ٩ٙسعبٙ األ٢ٟ ٩٩صاسح اٛظؾخ اٛزٯ٢ ٯ٘٪٣٪١ ٟغذ

٩ًٰش رٖٛ أ١ ٧إالء ٯغ٪ص ٨ٛٞ رشٕ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ٰٓبعب ه٬ٜ ئر١ ا٤ٛجٮ 

ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٜٛوجبط ٩ًٰش٥ ثزشٕ ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ُٮ أٯبٝ اٛزششٯْ 

ُبخز٩ا ٢ٟ رٖٛ أ١ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ٯغٔؾ ه٢ ٧إالء األشخبص ٩ٯٔبط 

 ُب٠ٛشٯغ ئرا شْ ه٦ٰٜ ,ه٨ٰٜٞ ٗزٖٛ ا٠ٛشػ٬ ٤ُٰٔظ ه٨ٰٜٞ ا٠ٛشػ٬

اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ٟضدِٛخ ُا٦٣ ٛٞ ٯغزـن اٛ٪ط٪ٙ ئ٨ٰٛب ٛغجت أ٩ ٱخش ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ 

ٓذ عٔؾ ه٤ٖ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ئ٬ٛ ًٰش دٝ ُال دٝ هٰٜٖ ٧٩زا ٢ٟ رٰغٰش اهلل 

 .هض ٩عٚ ٩ُؼ٦ٜ ٩ئؽغب٦٣ 

٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠ٛزؤٜخ ثٔؼٰخ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ أ٤٣ب ٤ٜٓب ٓجٚ ٰٜٓٚ أ١ اٛشخض 

ًٰش٧ٞ ٢ٟ ٯغ٪ص ٦ٛ اٛخش٩ط ثوذ ٤ٟزظَ اٰٜٛٚ ع٪اء ٗب١ ٢ٟ اٛؼوِخ أ٩ 

٢٘ٛ ًٰش اٛؼوِخ ٢ٟ األُؼٚ أ١ ٯ٤زلش٩ا ُِٰوٜ٪ا ٟض٠ٜب ُوٚ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل 

 ٢ٟ خشط ثوذ ٤ٟزظَ اٰٜٛٚ ُٮ ,ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ؽ٠٤ٰب ا٣زلش ئ٬ٛ ؿٜ٪م اِٛغش

ٰٜٛخ ٟضدِٛخ ُا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ ثوذ رٖٛ أ١ ٯز٧ت ُٰشٟٮ ع٠شح اٛؤجخ ٩ٯغ٪ص ٦ٛ 

 ئرا ؿ٪اٍ ,أٯؼب أ١ ٯؾْٜ سأع٦ ٩ٯغ٪ص ٦ٛ أٯؼب أ١ ٯـ٪ٍ ؿ٪اٍ اإلُبػخ

 ٢ٟ ٧ز٥اإلُبػخ ٩سٟٮ ع٠شح اٛؤجخ أ٩ٙ ٩ٓذ ٦ٛ ٧٪ ثوذ ٤ٟزظَ اٰٜٛٚ 

اٰٜٜٛخ اٛٔبدٟخ ٧٩ٮ ٰٜٛخ اٛوٰذ ٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ أٝ ع٠ٜخ ٠ٛب أر١ ٨ٛب ا٤ٛجٮ ط٬ٜ 

 ٧٩زا اٛؾ٘ٞ ٯش٠ٚ اٛؼوِخ ,اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُا٨٣ب ؿبُذ ثبٛجٰذ ٩سٟذ اٛغ٠بس

 ٩أٟب ,ث٢ هجبط ئ٠٣ب ٧٪ هبٝا٩ًٰش٧ٞ ٩ال ٣ٔ٪ٙ أ٦٣ خبص ثبٛؼوِخ ٛؾذٯش 

ث٢ هجبط ُا١ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩ع٨٪٥ ثز٪ع٨ٰبد ٨٤ٟب أ١ اٛؾذٯش ٤ٟٔـن  اؽذٯش 

 ٧ٚ ٛ٘ٞ أ١ رِظٜ٪ا رِظٰال ٯغٰشا ُٮ شأ١ اٛشٟٮ  أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ:المذيع

٠ٛبرا ٩ٗٞ ٩أٯؼب اٛـ٪اٍ ٩اٛوٮ ثاع٠بٙ عٰأرٮ ثزِظٰٚ ٢٘ٛ ثاع٠بٙ ٓذ ٢ٟ 

 ؟ٯغز٠ن اٱ١ سث٠ب ٣أرٮ ثبٛزِظٰٚ ٯ٪ٝ اٌٛذ ثار١ اهلل 

٠ٗب رِؼٜذ ُا٤٣ب ُٮ اٌٛذ ع٤زٜ٘ٞ ثبٛزِظٰٚ ه٢ اٛشٟٮ ٢٘ٛ ثاع٠بٙ  :الشيخ

ُٮ رٖٛ ٤ُٜأخز٧ب أ٦٣ ٯغ٪ص ث٤٠ظَ اٰٜٛٚ ٧ز٥ اٰٜٜٛخ ث٠شٰئخ اهلل هض ٩عٚ أ١ 

ٯشٟٮ اٛؾبط ع٠شح اٛؤجخ ُٔؾ ٧٩ٮ اٛغ٠شح اٛ٘جش٫ ُٰأرٮ اٛؾبط ُٰشٟٮ 

 ٩ا٤ٛجٮ ,اٛغ٠شح األخٰشح ثغجن ؽظٰبد ٩ٯأخز اٛؾظٰبد ٢ٟ أ٭ ٟ٘ب١ شبء

ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أخز٧ب ٢ٟ ٟضدِٛخ ُا١ شبء أ١ ٯأخز٧ب ٢ٟ ٟضدِٛخ أ٩ 
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ًٰش٧ب ُال ُشّ ٩ئ٠٣ب ٯغ٪ص أخز٧ب ٢ٟ أ٭ ٟ٘ب١ شبء ُٰش٨ٰٟب ثغجن ؽظٰبد 

 .ٯ٘جش اهلل هض ٩عٚ ٟن ٗٚ ؽظبح 

اٛؾبط ٯٔـن رٜجٰز٦ ٢ٟ ؽ٢ٰ ثذؤ٥ سٟٮ اٛغ٠بس ُارا س٬ٟ اٛغ٠شح ُا٦٣ ٯ٤ٔـن 

ؽ٤ٰئز ه٢ اٛزٜجٰخ ٩ٯج٬ٔ ثوذ رٖٛ اٛؾْٜ ئ١ ٗب١ ٦ٛ شوش ُٮ سأع٦ ُا١ ٛٞ ٯ٢٘ 

٦ٛ شوش ُٮ سأع٦ ُا١ ثوغ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٯٔ٪ٛ٪١ ئ٦٣ ٯ٠ش ا٠ٛ٪ط ٧٩٪ ا٠ٛ٪ط 

٩ثوؼ٨ٞ ٯٔ٪ٙ عٔؾ ٧٩زا اٛز٭ ه٦ٰٜ اِٛز٪٫ اٱ١ ٧٩٪ أ٦٣ ٯغٔؾ ٩ع٤زٜ٘ٞ 

 .ه٨٤ب ُٮ ٯ٪ٝ اٌٛذ 

٩ٯج٬ٔ ثوذ رٖٛ اٛـ٪اٍ أ٭ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٧٩ز٥ األُوبٙ اٛضالصخ ٧ٮ اٛزٮ 

 ُا١ ُوٚ اص٢ٰ٤ ٢ٟ ٧ز٥ اٛضالصخ ثأ١ س٬ٟ ع٠شح ,ٛٚ األٗجشػٯؾظٚ ث٨ب اٛذ

ّٗٚ ُٮ س٦ٰٟ ٟن اٛؾْٜ ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٙ عبص ٦ٛ أ١ ٯٜجظ اٜٛجبط  اٛؤجخ أ٩ ٩

 .٩أ١ ٯِوٚ ٗٚ شٮء ئال ا٤ٛغبء ُا٦٣ ال ٯغ٪ص ئال ثِوٚ اٛضالصخ 

رٗش٧ب أخٰشح ٧٩ٮ ٓؼٰخ ٣ظٰؾخ ٛإلخ٪ح ٧٩ٮ ا٣ب أسٯذ أ١ ٩أ ٟغأٛخ٤٧ب 

 ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٧٪ ٢ٟ أسٗب١ اٛؾظ ٩ال شٖ ٢٘ٛ ,ٓؼٰخ ؿ٪اٍ اإلُبػخ

ٯغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯجزذب اٛـ٪اٍ ٢ٟ ٤ٟزظَ ٰٜٛخ اٛوٰذ ٩ٯ٠زذ ث٦ ٛؾ٢ٰ 

ُٰغ٪ص ٦ٛ , خش٩ع٦ ٢ٟ ٟ٘خ ٩ٛ٪ رأخش خش٩ع٦ ئ٬ٛ ٤ٟز٬٨ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ

رأخٰش٥ ُارا ٗب١ اٛشخض ٯشْ ه٦ٰٜ اٛز٧بة ُٮ ٧زا اٛضؽبٝ أ٩ ٯ٘٪١ عججب 

ٛزوت ثذ٦٣ ٩اإلػشاس ث٤ِغ٦ ُا١ ٢ٟ رٰغٰش اهلل هض ٩عٚ ٖٛ أ١ رأخش٥ 

 ُٰٜظ الصٟب أ١ رـ٪ٍ ُٮ ,أ١ رإخش٥ ٟن ؿ٪اٍ اٛ٪دامٖٛ  ُٰغ٪ص, ُٰٕغضب

 هٰٜٖ رٖٛ ثٚ ٯغ٪ص ٖٛ اٛزأخٰش ُز٤لش اٛ٪ٓذ اٛز٭ ٟزأٗذا٧ز٥ األٯبٝ ٩ٰٛظ 

٦ُٰ اٛغوخ ٩اٛز٭ ال صؽبٝ ٦ُٰ ٩اٛز٭ ٦ُٰ ساؽخ ٜٛجذ١ ُؾ٤ٰئز رـ٪ٍ ٩ٰٛؾغت 

 ..ٖٛ األعش ربٟب ثؾ٠ذ اهلل هض ٩عٚ 

 

 كيف يرمي املريض ؟ – 9
رٗشرٞ أٟظ أ١ ٢ٟ أه٠بٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ اٛولٰٞ ٢ٟ٩ أ٩ال٧ب اٛشٟٮ سٟٮ  :المذيع

  .ع٠شح اٛؤجخ
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 ٟب ٩ٓذ اٛشٟٮ ثب٤ٛغجخ ٦ٛ اثزذاء ٩ا٣ز٨بء ٨ٛز٥ اٛغ٠شح .اٛؾذٯش ه٢ ا٠ٛشٯغ

صٞ ٟب طِخ س٦ٰٟ ؟ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ  

٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٪ ٢ٟ أُؼٚ أٯبٝ اٛغ٤خ ٠ٗب عبء ُٮ اٛؾذٯش ُٮ ا٠ٛغ٤ذ  :الشيخ

أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ رٗش أ١ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٪ أُؼٚ أٯبٝ اٛغ٤خ ٢ٟ٩ 

ُؼٚ ٧زا اٰٛ٪ٝ أ١ ٦ُٰ أه٠بٙ ال رِوٚ ُٮ ًٰش٥ ع٪اء ٜٛؾبط أ٩ ٌٰٛش٥ ثب٤ٛغجخ 

ٜٛؾبط ُا٦٣ ٯو٠ٚ أه٠بال ٟزوذدح ٯشٟٮ ع٠شح اٛؤجخ ٩ٯؾْٜ أ٩ ٯٔظش ٩ٯزثؼ 

٧ذ٭ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ ئ١ ٩عت ه٦ٰٜ ٩ٯـ٪ٍ ؿ٪اٍ اإلُبػخ  ٩ٯغو٬ عوٮ 

اٛؾظ ئ١ ٛٞ ٯٖ ٓذ عو٬ ٠ٗب رِؼٜزٞ أ١ ٢ٟ أه٠بٙ اٛؾظ اٛشٟٮ ٩ٓجٚ اٛؾذٯش 

ه٢ اٛشٟٮ الثذ أ١ ٣وشٍ ٟغأٛز٢ٰ ٧٩برب١ ا٠ٛغأٛزب١ ٠٨ٟزب١ ٠ٜٛشٯغ 

ثبٛخظ٪ص ا٠ٛغأٛخ األ٬ٛ٩ أ٦٣ ال ٯٜضٝ اٛزشرٰت ث٢ٰ أه٠بٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ اِٛبػٚ 

ُٰغ٪ص رٔذٯٞ اٛشٟٮ ه٬ٜ اٛؾْٜ ٩اٛو٘ظ ٩ٯغ٪ص رٔذٯٞ اٛـ٪اٍ ه٬ٜ اٛشٟٮ 

٩اٛو٘ظ ٧٩٘زا ئر ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٟب عئٚ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ه٢ شٮء 

ٓذٝ ٩ال أخش ئال ٓبٙ اُوٚ ٩ال ؽشط ٧ز٥ ٟغأٛخ ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ أ٦٣ ٯغ٪ص 

٠ٜٛشء ع٪اء ٗب١ ٟشٯؼب أ٩ ًٰش ٟشٯغ أ١ ٯإخش ثوغ ٧ز٥ األُوبٙ ُو٬ٜ 

عجٰٚ ا٠ٛضبٙ اٛؾالّ ٧٩٪ اٛؾْٜ أ٩ اٛزٔظٰش ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯإخش٥ ئ٬ٛ أ١ 

ٯشربػ ٩ال ٯٜضٝ أ١ ٯؾْٜ ُٮ ٟ٘ب١ ثو٦٤ٰ ٗزٖٛ ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯإخش ؿ٪اٍ 

اإلُبػخ  ئ٬ٛ أٯبٝ اٛزششٯْ ثٚ ٯغ٪ص ٦ٛ ه٬ٜ اٛٔ٪ٙ اٛظؾٰؼ ٢ٟ أٓ٪اٙ أ٧ٚ 

اٛوٜٞ ثوذ أٯبٝ اٛزششٯْ أ١ ٯـ٪ٍ ثششؽ أال ٯخشط ٢ٟ ٟ٘خ ٧٩٘زا ئرا أه٠بٙ 

٧زا اٰٛ٪ٝ ٯغ٪ص رأخٰش٧ب ئ١ ٗب١ ا٠ٛشء ٟزوجب ئ١ ٗب١ ٯشْ ه٦ٰٜ ؽز٬ ٩ئ١ ٛٞ 

  .ٯٖ ٗزٖٛ ٨ُزا ٢ٟ رٰغٰش اهلل ه٬ٜ اٛؾبط

٠ٗب رِؼٜزٞ أ١ أ٩ٙ أه٠بٙ اٛؾظ ٓؼٰخ اٛشٟٮ سٟٮ اٛغ٠بس ٩اعجخ ُٮ اٛؾظ 

٢ٟ رش٨ٗب ٟزو٠ذا أ٩ ٛوزس ُا٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ اٛجذٙ ٧٩٪ اِٛذٯخ ٛؾذٯش ث٢ هجبط 

  .سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ٢ٟ رشٕ ٩اعجب ُو٦ٰٜ دٝ

ا٠ٛشٯغ ئرا ٗب١ هبعضا ه٢ اٛشٟٮ ئرا ٗب١ هغض٥ ثغجت هذٝ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ 

ا٠ٛؾٚ أ٩ ثغجت هذٝ اٛٔذسح ه٬ٜ اٰٛٔبٝ ئ٬ٛ ا٠ٛش٬ٟ ُا١ ا٠ٛش٬ٟ ٟشرِن 

٩عذاس٥ ٟشرِن ث٤ظَ ٓبٟخ اٛشعٚ أ٩ ثغجت اٛضؽبٝ أ٩ ثغجت ػوَ ثذ٦٣ 

ئ٬ٛ ًٰش رٖٛ ٢ٟ األعجبة ا٠ٛشٯغ ئرا ٗب١ ال ٯغزـٰن اٛشٟٮ ث٤ِغ٦ ُا٦٣ ال 

ٯغٔؾ ه٦٤ اٛشٟٮ ثٚ ٯغت ه٦ٰٜ ثذ٦ٛ ٧٩٪ اإل٣بثخ ُٰغت ه٦ٰٜ أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥ 
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ٰٛشٟٮ ه٦٤ ٩ؿشٯٔخ اإل٣بثخ أ٦٣ ٯغت أ١ ٯ٤ٰت ٢ٟ ٗب١ ؽبعب األٟش اٛضب٣ٮ أ١ 

ا٤ٛبئت ٯغت أ١ ٯ٘٪١ ٓذ س٬ٟ ه٢ ٣ِغ٦ صٞ ٯشٟٮ ثوذ رٖٛ ه٢ اٛز٭ أ٣بث٦ 

٤ُٰٰت ٟشأُب ٦ٛ أ٩ طبؽجب أ٩ طذٯٔب ٦ٛ ُٮ اٛؾ٠ٜخ أ٩ ًٰش رٖٛ ٤ُٰٰج٦ ثأ١ 

ٯشٟٮ ه٦٤ ئرا ٧زا ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ اٛزٮ ٯ٤زٔٚ ٨ُٰب ئ٬ٛ اٛجذٙ ٧٩ٮ ا٤ٰٛبثخ 

ٓؼٰخ ٧ٚ ٗٚ ٟشع ٯجٰؼ ا٤ٰٛبثخ أٝ ال ؟ ٯغت أ١ ٣ِشّ ث٢ٰ ٣٪هٮ اٛؾظ ُا١ 

ٗب١ اٛؾظ ؽظ ُشٯؼخ ُا٦٣ ال ٯغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥ ئال أ١ ٯ٘٪١ 

ا٠ٛشع ٟب٣وب ٦ٛ ٢ٟ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ا٠ٛش٬ٟ ٩ٗب١ ا٤٠ٛن ؽٰٔٔٮ أ٩ ؽ٠٘ٮ 

٩أٟب ئرا ٗب١ اٛؾظ ؽظ ٣بُٜخ ُا١ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٯز٪عو٪١ ُٮ رٖٛ ر٪عوب أٗضش ٢ٟ 

اٛز٪عن ُٮ ؽظ اِٛشٯؼخ ٩طِخ سٟٮ ا٤ٛبئت ه٢ ا٠ٛشٯغ أ٩ ًٰش٥ أ١ 

ٯشٟٮ ه٢ ٣ِغ٦ عجن ؽظٰبد ٩ٯ٘٪١ سٰٟب ٩ال ٯؼو٨ب ٩ػوب ئر ا٠ٛٔظ٪د 

٧٪ ُوٚ اٛشٟٮ ٟز٘شسا عجوب صٞ ئرا س٬ٟ ه٢ ٣ِغ٦ عجوب س٬ٟ ه٢ ٣بئج٦ عجوب 

أخش ٩ال ٯٔ٪ٙ ٧ز٥ ه٢ ُال١ ُا١ ٟغشد ا٤ٰٛخ ٟؾ٨ٜب اٜٛٔت  ٩ا٤ٰٛخ رجوب ٜٛوٜٞ 

٠ٗب ٓبٙ اإلٟبٝ اٛشبُوٮ سؽ٦٠ اهلل روب٬ٛ ُال ٯٔٚ ه٢ ُال١ ٩ال ًٰش رٖٛ 

٠ُغشد اٛشٟٮ ُٔؾ ٩اٛز٘جٰش ٧ٮ ٟغضأح ثب٤ٛغجخ ٛظِخ اٛشٟٮ ال ٯٜضٝ أ١ 

ٯظٰت اٛشبخض ٩ئ٠٣ب اٛز٭ ٯغت أ١ رٔن اٛؾظبح ُٮ اٛؾ٪ع ٧زا ٧٪ 

  .اٛ٪اعت

٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ أٯؼب ُٮ ٓؼٰخ اٛشٟٮ ٓؼٰخ اإلر١ ٧٩زا اإلر١ ٯ٘٪١ 

ثأؽذ األٟشٯ٢  ئٟب أ١ ٯ٘٪١ ا٠ٛشٯغ ٓذ ٩ٗٚ اثزذاء ٩ٗٚ شخظب أ٩ أ١ ٧زا 

اٛشخض ٓجٚ أ١ ٯشٟٮ ٯٔ٪ٙ ٯب ُال١ عأسٟٮ ه٤ٖ ُٰأر١ ٦ٛ ُالثذ أ١ ٯ٘٪١ 

  .اإلر١ ٓجٚ اٛشٟٮ ٩ٛ٪ ثشٮء ٰٜٓٚ

٤٣زٔٚ ئ٬ٛ اٛو٠ٚ اٛضب٣ٮ ٢ٟ أه٠بٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ اٛولٰٞ ٩اٛز٭ ثوذ٥ ٩ثوذ  :المذيع

اٛشٟٮ ٯ٘٪١ ثاٟ٘ب١ اٛؾبط أ١ ٯشرذ٭ صٰبث٦ ٩ٟخٰـ٦ ٩ٗٚ شٮء ئال ا٤ٛغبء أال 

ٟبرا ثشأ٦٣ ٢ٟ ال ٯغذ شوشا ٛوبسع ٠ٗب ٧٪ ٟشع اٛغشؿب١ ... ٧٩٪ اٛؾْٜ

٣٩ؾ٪٥ شِب٧ٞ اهلل ؟  

ا٠ٛشء ٯزؾٜٚ ثِوٚ اص٢ٰ٤ ٢ٟ صالس اٛؾْٜ ٩سٟٮ ع٠شح اٛؤجخ  :الشيخ

٩ثـ٪اٍ اإلُبػخ  ٧ز٥ األٟ٪س اٛضالصخ ٧ٮ اٛزٮ ٯؾظٚ ث٨ب اٛزؾٜٚ األٗجش 

  .٩ثبص٢ٰ٤ ٨٤ٟب اٛزؾٜٚ األطٌش
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اٛؾْٜ ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ ُٮ ػجـ٦ ٨ٛٞ ٟغٜ٘ب١ ُجوؼ٨ٞ ئ١ ا٠ٛشاد 

ثبٛؾْٜ ٧٪ ئٟشاس ا٠ٛ٪ط ٩ٓبٙ ثوؼ٨ٞ ئ١ ا٠ٛشاد ثبٛؾْٜ اٛز٭ ال ٯ٢٘٠ 

ئصاٛز٦ ثوذ رٖٛ ثؾٰش أ٦٣ ئرا أصٯٚ اٛشوش ال ٯ٢٘٠ ٯ٪عذ ٟب رضٯ٦ٜ ثوذ رٖٛ 

٩ر٤ج٤ٮ ه٬ٜ رٖٛ ٟغبئٚ ا٠ٛغأٛخ األ٬ٛ٩ ٢ٟ ال شوش ٦ٛ ٧ٚ ٯٜضٝ أ١ ٯ٠ش 

ا٠ٛ٪ط ه٬ٜ سأع٦ ؟ ُو٬ٜ اٛٔ٪ٙ األ٩ٙ ٯغت أ١ ٯ٠ش ا٠ٛ٪ط ه٬ٜ سأع٦ 

٩ه٬ٜ اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ أ٦٣ ٟبداٝ ال شوش ُٮ سأع٦ ٯغٔؾ ه٦٤ ِٛ٪اد ا٠ٛؾٚ  

٢ٟ األشٰبء ا٠ٛزؤٜخ ثزٖٛ ٓؼٰخ اعزخذاٝ ٟب٤ٰٗخ اٛوالٓخ ٨ُٚ ٟب٤ٰٗخ  :المذيع

 اٛؾالٓخ ر٘٪١ داخٜخ ُٮ اٛؾْٜ أٝ ٧ٮ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اٛزٔظٰش ؟ 

ه٬ٜ اٛشأ٭ اٛضب٣ٮ ٧ٮ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اٛؾْٜ أل٨٣ب رضٯٚ اٛشوش ٩ال  :الشيخ

ٯج٬ٔ ٢ٟ اٛشوش شٮء  ٯ٢٘٠ ئصاٛز٦ ث٠ٔض ٩ٟٔشاع ٣٩ؾ٪ رٖٛ ئرا هش٤ُب 

ٟو٬٤ اٛؾْٜ ٩اٛؾْٜ ٰٛظ ث٪اعت ٩ئ٠٣ب ٧٪ ُبػٚ ٩اٛز٭ ٩اعت ئٟب اٛؾْٜ أ٩ 

اٛزٔظٰش ُٰغت اٛزٔظٰش ٢٠ٛ ٛٞ ٯؾْٜ ٩طِخ اٛزٔظٰش أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ اٛشأط 

٦ٜٗ أ٩ ٢ٟ اٛشوش اٛلب٧ش ٢ٟ اٛشأط ُارا ٗب١ ا٠ٛشء ال شوش ٦ٛ ُٮ ثوغ 

أعضاء سأع٦ ُا٦٣ ال ٯضٯٚ شٰئب ٦٤ٟ ُذ٤ٛب رٖٛ ه٬ٜ أ١ ٢ٟ ال شوش ٦ٛ ٯغٔؾ 

ه٦٤ ثبٰٜٛ٘خ ُٮ أسعؼ ٓ٪ٛٮ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩اهلل أهٜٞ  

٤٣زٔٚ ئ٬ٛ اٛزثؼ ٩ثبث٦ ٩اعن ٩ا٤ٛبط سث٠ب ٯشٔ٪١ ٟن رٰغش عجٚ  :المذيع

اٛز٪ٰٗٚ ٛششٗبد ٩ٟإعغبد ٟشػٰخ صٗب٧ب اٛو٠ٜبء ٩ا٨ٰٛئبد اٛششهٰخ ؟ ٟب 

اٛز٪ع٦ٰ ؟ 

٢ٟ أُوبٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٪ اٛزثؼ رثؼ ٧ذ٭ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ ثبٛخظ٪ص  :الشيخ

٩أٟب اٛزثؼ ه٬ٜ رشٕ اٛ٪اعت أ٩ ُوٚ ا٠ٛؾل٪س ُا٦٣ ٯ٠زذ ٩ٓز٦ ئ٬ٛ أٗضش ٢ٟ 

  .أٯبٝ ٬٤ٟ

اٛؾٰٔٔخ أ١ اٛزثؼ شوٰشح ٢ٟ شوبئش ٧زا اٰٛ٪ٝ ٩ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

أ١ ٢ٟ أُؼٚ اٛؾظ اٛوظ ٩اٛضظ ٧٩٪ ٟب ٗب١ ٦ُٰ ئ٨٣بس ٜٛذٝ ٛزٖٛ ٗب١ اٛز٠زن 

٩اٛٔشا١ أُؼٚ ٢ٟ ًٰش٠٧ب اٛزثؼ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ٗب١ ٯإر٭ ا٤ٛبط ُٮ اٛضٟب١ 

األ٩ٙ ٩ٯ٘٪١ ٟغ٠وب ٜٛؾششاد ٩ٟغ٠وب ٛأل٩ثئخ ٩ًٰش رٖٛ ٢ٟ٩ ر٪ُْٰ اهلل 

هض ٩عٚ ٜٛٔبئٞ ه٬ٜ اٛؾظ ئٯغبد ٧ز٥ ا٠ٛغبٛخ اٛ٘جٰشح ٩ا٠ٛشبسٯن اٛؼخ٠خ 

ٛالعزِبدح ٢ٟ ٛؾ٪ٝ ا٨ٛذ٭ ٩ األػبؽٮ  ٩ًٰش٧ب ٛزٖٛ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ١ اٛؾبط 
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األُؼٚ ٦ٛ ئرا ٛٞ ٯ٢٘ ٦ٛ ٟ٘ب١ ٟؾذد ٜٛزثؼ ٩ٗب١ ا٠ٛ٘ب١ ٣لِٰب ٯغزـٰن أ١ 

ٯ٤زِن ثبٜٛؾٞ ُا١ األُؼٚ ٦ٛ ر٪ٰٗٚ اٛغ٨بد ا٠ٛخزظخ ٩ال ع٨خ ٟوز٠ذح ُٮ 

رثؼ األػبؽٮ ٩اٛز٪ٰٗٚ ٨ُٰب ئال ث٤ٖ اٛز٠٤ٰخ اإلعالٟٮ ٧٩زا اٛج٤ٖ ربثن 

٤٠ٛل٠خ اٛزوب١٩ اإلعالٟٮ ٩اٛذ٩ٙ اإلعالٰٟخ ششٗبء ٦ُٰ ع٠ٰوب ُٰزثؼ ُٮ 

ٟ٘خ ُٮ داخٚ ؽذ٩د اٛؾشٝ صٞ ٯ٪صم ٧زا اٜٛؾٞ ه٬ٜ ُٔشاء ٟ٘خ ٩ُٔشاء اٛوبٛٞ 

اإلعالٟٮ ث٤بء ه٬ٜ ُز٪٫ أهؼبء ٟغ٠ن ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ ُب٠ٛٔظ٪د أ١ اٛزثؼ 

ٯزثؼ ه٢ ؿشٯْ اٛج٤ٖ اإلعالٟٮ ُا٦٣ ا٣غت ٤ٜٛلبُخ ٩اال٣زِبم ثبٜٛؾٞ 

  .٠ٛغزؾ٦ٰٔ

ٟبرا ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔبٙ ُٮ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ؟  :المذيع

ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٧٪ أٯؼب ٢ٟ أسٗب١ اٛؾظ ٩ال ٯغ٪ص ؿ٪اٍ  :الشيخ

اإلُبػخ ئال ٢ٟ ثوذ أٯبٝ اٛزششٯْ ٩ٛ٪ ئ٬ٛ ٤ٟز٬٨ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ ٧٩زا 

اٛـ٪اٍ س٢ٗ ال ٯظؼ اٛؾظ ئال ث٦ ٢٘ٛ٩ ٢ٟ ششؽ ٧زا اٛـ٪اٍ اٛـ٨بسح ٠ٗب 

ٓبٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ اُوٜٮ ٠ٗب ٯِوٚ اٛؾبط ًٰش أال رـ٪ُٮ ٩ٛزٖٛ 

ا٣ؤذ ئع٠بم أ٧ٚ اٛوٜٞ ه٬ٜ أ١ اٛغ٤ت ال ٯظؼ ؿ٪ا٦ُ ثبٛجٰذ ٩ع٨٠٪س أ٧ٚ 

اٛوٜٞ ه٬ٜ أ١ ٢ٟ ٗب١ ؽذص٦ اٛؾذس األطٌش ُا٦٣ ال ٯظؼ ؿ٪ا٦ُ ثبٛجٰذ ٩ٓذ 

س٩٭ ُٮ اٛؾذٯش اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ طالح ًٰش أ٦٣ ٯغ٪ص اٛ٘الٝ ٦ُٰ  

ئرا هش٤ُب أ١ ٢ٟ ششؽ اٛـ٪اٍ اٛـ٨بسح ُا١ ٤٧بٕ دائ٠ب ٟغبئٚ رغذ ه٬ٜ 

ا٠ٛشػ٬ ٢ٟ رٖٛ أ١ ثوغ ا٤ٛبط ٯـ٪ٍ ٩ٯ٘٪١ ؽذص٦ دائ٠ب ئٟب ثغجت أ١ 

ٯ٘٪١ ه٤ذ٥ عجت اعزـالّ سٯؼ أ٩ أ١ ه٤ذ٥ ث٪ٙ ٟغز٠ش أ٩ ر٘٪١ ا٠ٛشأح 

ٟغزؾبػخ أ٩ ه٤ذ٥ عجت ٢ٟ األعجبة اٛزٮ ٯ٘٪١ ٨ُٰب اٛشخض ًٰش ٟزؾ٘ٞ 

ُٮ ٣بٓغ اٛ٪ػ٪ء ٣ٔ٪ٙ ئ١ اٛشخض ئ١ ٗب١ ؽذص٦ دائٞ ُا١ ؿ٪ا٦ُ طؾٰؼ 

٩ال ٯٜض٦ٟ ئهبدح اٛ٪ػ٪ء ٜٛؾذس اٛذائٞ أل١ اٛٔبهذح ا٠ٛز٘شسح ه٤ذ أ٧ٚ اٛوٜٞ 

أ١ اٛؾذس اٛذائٞ ال ٯ٤ٔغ اٛ٪ػ٪ء ٩ئ٠٣ب ٯششم ٦ٛ ٟ٪ع٪ثب أ٩ ٣ذثب أ١ ٯز٪ػأ 

ٛ٘ٚ طالح ٢ٟ اٛظٜ٪اد اٛخ٠ظ ٧ز٥ ٟغأٛخ  

ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ ئ١ ثوغ ا٤ٛبط ثٚ ٗضٰش ٢ٟ ا٤ٛبط ُٮ أص٤بء ؿ٪ا٦ُ ٩ٟن 

االصدؽبٝ ٩اٛؼٌؾ ٯؾظ ثخش٩ط سٯؼ ٦٤ٟ ُٰل٢ أ١ ٧زا ٣بٓغ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ١ 

ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓذ ث٢ٰ أ١ ا٠ٛشء ئرا ٗب١ ُٮ طالر٦ ُال ٯ٤ظشٍ 

ؽز٬ ٯغ٠ن ط٪رب أ٩ ٯغذ سٯؾب ُارا ٗب١ اٛشخض ٛٞ ٯ٢٘ ٟز٤ٰٔب ٢ٟ خش٩ط 
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اٛشٯؼ ٦٤ٟ ُا٦٣ ُٮ ٧زا اٛؾبٙ ال ٯؾ٘ٞ ثب٣زٔبع ؿ٨بسر٦ أل١ اٛشٖ ال هجشح 

ث٦ ئرا ؿشأ ثوذ ا٢ٰٰٔٛ أٯؼب ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ أ٦٣ ٯغت ه٬ٜ اٛؾبط أ١ 

ٯ٘٪١ ؿب٧شا ٢ٟ ا٤ٛغبعبد ٢ٟ٩ ط٪س رٖٛ ُٮ ا٠ٛشٯغ أ١ ثوغ 

ا٠ٛشػ٬ ٓذ ٯـ٪ٍ ٧٩٪ ؽبٟٚ ٤ٜٛغبعخ ٠ٗب أ١ ٯ٘٪١ ٟو٦ ع٨بص اٛٔغـشح 

٩ًٰش رٖٛ ُٰ٘٪١ ٦ُٰ ٰٗظ ٦ُٰ ٣غبعخ ٤ُٔ٪ٙ ئ١ ٢ٟ ٗب١ ؽبٟٚ ٤ٜٛغبعخ 

ُٰـ٪ٍ ٩ٟو٦ ٰٗظ ٓغـشح أ٩ ًٰش رٖٛ ٤ُٔ٪ٙ ئ١ ؿ٪ا٦ُ طؾٰؼ ٩ئ١ ٧ز٥ 

اٛـ٨بسح ٟوِ٪ ه٨٤ب ٩رٖٛ ٢ٟ ٣و٠خ اهلل هض ٩عٚ ٠ٗب عبء ُٮ ؽذٯش ؽ٤٠خ 

أ٨٣ب ٗب٣ذ رظٜٮ ٩اٛذٝ ٯخشط ٨٤ٟب ُٮ ؿغذ رؾز٨ب ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ 

أٯؼب ُٮ ٓؼٰخ ا٤ٛغبء أ١ ثوغ ا٤ٛغبء رخش٬ ٢ٟ ٣ض٩ٙ اٛوزس ه٨ٰٜب 

ُزز٤ب٩ٙ د٩اء ٯشُو٦ ثؾج٪ة ثوغ ا٨ٛشٟ٪٣بد اٛزٮ ر٤٠ن ٣ض٩ٙ اٛؾٰغ ُٮ 

٧ز٥ اٛؾبٛخ ٣ٔ٪ٙ ٛ٪ أ١ ا٠ٛشأح ٓذ ر٤ب٩ٛذ د٩اء ٤٠ٰٛن ٣ض٩ٙ اٛؾٰغ أ٩ ر٤ب٩ٛذ 

د٩اء ٰٛشُن اٛؾٰغ أ٭ ثوذ ٣ض٦ٛ٩ ر٤ب٩ٛذ د٩اء ٰٛٔـو٦ ُب٣ٔـن اٛذٝ ه٨٤ب 

٩ٗب١ اال٣ٔـبم ه٨٤ب ٠ٟزذا ُزشح ٣ظَ ٯ٪ٝ أ٩ ٯ٪ٟب ٗبٟال ُا٦٣ ؽ٤ٰئز ٣ٔ٪ٙ 

أ٨٣ب رأخز ؽ٘ٞ اٛـب٧شاد ُٰظؼ ؿ٪ا٨ُب ٢ٟ٩ ا٠ٛغبئٚ أٯؼب ٟغأٛخ اٛـ٪اٍ 

ساٗجب ُا١ أ٧ٚ اٛوٜٞ أثبؽ٪ا اٛـ٪اٍ ٩اٛغوٮ ساٗجب ٢٠ٛ ٗب١ ٟشٯؼب ثبرِب٨ٓٞ 

ُٰغ٪ص ٢٠ٛ ٗب١ ٟشٯؼب أ١ ٯغو٬ ٩أ١ ٯـ٪ٍ ثبٛجٰذ ساٗجب ئٟب ه٬ٜ هشثٰخ 

ع٪اء رذُن أ٩ ٨ٗشثبئٰخ ر٠شٮ ٩ؽذ٧ب  

أٟب ٢ٟ ٛٞ ٯٖ ٟؾزبعب اٛؾبعخ اٛشذٯذح ثأ١ ٗب١ ٓبدسا ه٬ٜ اٛـ٪اٍ ث٤ِغ٦ 

ُبألؽ٪ؽ  ٦ٛ أ١ ٯـ٪ٍ ٟبشٰب ٢٘ٛ اٛظؾٰؼ ٢ٟ ٓ٪ٛٮ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ٦٣ ٛ٪ ٗب٣ذ 

٦ٛ ؽبعخ ٩ٛ٪ ٯغٰشح ئ٬ٛ اٛشٗ٪ة أ٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ اٛشٗ٪ة ُٮ اٛـ٪اٍ ٩اٛغوٮ 

ٟوب ٧٩زا ٢ٟ رٰغٰش اهلل هض ٩عٚ ُا١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ؿبٍ 

ثبٛجٰذ ساٗجب ٩ٟب عبء ُٮ ثوغ ؿشّ اٛؾذٯش ؽذٯش ث٢ هجبط أ٦٣ ٓذ ٗب١ 

شبٕ ُا٨٣ب ال رظؼ ٠ٟب ٯذٙ ه٬ٜ أ١ األٟش ُٮ رٖٛ ٩اعن ٧٩زا ٢ٟ رٰغٰش اهلل 

هض ٩عٚ ٣٩و٠ز٦ ٢٘ٛ٩ األُؼٚ أ١ ٯـ٪ٍ ٟبشٰب خش٩عب ٢ٟ خالٍ أ٧ٚ 

اٛوٜٞ ٩اهلل أهٜٞ  

 

.  أعمال أول أياو انتشريق – 10
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٣ؾ٢ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ .. ؽذٯض٤ب اٰٛ٪ٝ ه٢ أه٠بٙ اٰٛ٪ٝ اٛؾبد٭ هشش  :المذيع

اٛؾغبط سث٠ب ٯشٟ٪١ اٛغ٠بس ٧زا اٰٛ٪ٝ ٨ٛ٩ٞ أٯؼب أه٠بٙ أخش٫ ٣خض 

ثبٛؾذٯش ا٠ٛشٯغ ٟبرا ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔبٙ ؽ٪ٙ ٟغ٠ٚ أه٠بٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ ثب٤ٛغجخ 

٠ٜٛشٯغ أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ؟؟ 

٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٪ ٯ٪ٝ اٛؾبد٭ هشش ٧٩٪ أ٩ٙ أٯبٝ اٛزششٯْ ثوذ ٯ٪ٝ  :الشيخ

ا٤ٛؾش ٩ثوذ ٓؼبء اٛؾبط أله٠بٙ اٰٛ٪ٝ اٛوبشش ٩اٛزبعن ٧٩زا اٰٛ٪ٝ ٰٛظ ٦ُٰ 

٢ٟ األه٠بٙ اٛشٮء اٛ٘ضٰش ٩ئ٠٣ب ٦ُٰ ٢ٟ األه٠بٙ صالصخ ٨ُ٪ ٯشٟٮ اٛغ٠بس 

اٛضالس ٩ٯجٰذ اٰٜٜٛخ ُٮ ٬٤ٟ ٩اٛو٠ٚ اٛضبٛش ٧زا خبص ث٢٠ ٗب١ ٓذ ٩عت 

ه٦ٰٜ ٧ذ٭ ر٠زن ٩ٓشا١ ُا٦٣ ٯ٤زٔٚ ئ٬ٛ طٰبٝ صالصخ أٯبٝ ُٮ اٛؾظ ٩عجوخ ئرا 

سعن ئ٬ٛ أ٦ٜ٧ ٧٩ز٥ اٛضالصخ أٯبٝ ئرا سعن ه٢ طٰب٨ٟب أ٩ ُبر٦ طٰب٨ٟب ٓجٚ 

ٯ٪ٝ اٛوٰذ ُا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ ُٮ اطؼ أٓ٪اٙ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٧٩٪ اٛضبثذ ه٢ هذد ٢ٟ 

اٛظؾبثخ ٯغ٪ص ٦ٛ طٰب٨ٟب ُٮ أٯبٝ اٛزششٯْ ُب٠ٛٔظ٪د أ١ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٦ُٰ ٢ٟ 

  .األه٠بٙ ه٠ال١ أعبعٰب١ ٠٧٩ب اٛشٟٮ ٩ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠

٧ٚ ٛ٘ٞ أ١ رغ٠ٜ٪ا ُٮ طِخ اٛشٟٮ ٩٩ٓز٦ ٩أٯؼب ٟبرا ٯ٢٘٠ أ١  :المذيع

ٯزشخض ث٦ ٠ٜٛشٯغ ؟  

سٟٮ اٛغ٠بس ٩اعت ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ ٯغت ه٬ٜ ٗٚ ؽبط أ١ ٯشٟٮ  :الشيخ

اٛغ٠بس ٧٩ز٥ اٛغ٠بس رش٬ٟ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ صالس ٟشاد رش٬ٟ اٛغ٠شح 

اٛظٌش٫ صٞ ر٨ٰٜب اٛغ٠شح اٛ٪عـ٬ صٞ ر٨ٰٜب اٛغ٠شح اٛ٘جش٫ ٧٩ٮ ع٠شح 

اٛؤجخ رش٬ٟ ٗٚ ٩اؽذح ٢ٟ ٧ز٥ اٛغ٠بس اٛضالس ثغجن ؽظٰبد ٩ٯغت ُٮ 

سٟٮ ٧ز٥ اٛغ٠بس اٛز٪اٛٮ ث٨٤ٰب ُٰجزذب ثبأل٬ٛ٩ صٞ اٛضب٣ٰخ صٞ اٛضبٛضخ ٩ال ٯظؼ 

اٛشٟٮ ٤ٟ٘غب ٩ئ٠٣ب ٯظؼ األ٬ٛ٩ ُٔؾ ٨٤ٟب ٧زا ٧٪ اٛشٟٮ ٩ٓذ اشش٣ب ثبألٟظ 

ئ٬ٛ ثوغ طِخ اٛشٟٮ أ٦٣ ٯغت أ١ ٯ٘٪١ سٰٟب ُال ٯظؼ أ١ ٯ٘٪١ ٩ػوب 

٩ٯغت أ١ ٯ٘٪١ ثغجن ؽظٰبد ٩أال ٯٌٜ٪ ُٮ ٧ز٥ اٛؾظٰبد اٛغجن ُٰأرٮ 

ثؾغٞ ٗجبس ٩ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٠ٛب س٬ٟ ٓبٙ ث٠ضٚ ٧زا ُبسٟ٪ا ٩ئٯبٗٞ 

٩اٌٜٛ٪ ٠ٗب ُٮ ؽذٯش ث٢ هجبط ُٮ ٟغ٤ذ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ثغ٤ذ طؾٰؼ 

ُب٠ٛٔظ٪د أ١ ٟزبثوخ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ُٮ رٖٛ ٟوزجشح ٩ال شٖ 

ا٠ٛشٯغ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ٦ٛ سخض اهلل هض ٩عٚ ٦ٛ ٨ُٰب ثٚ ٛغ٠ٰن اٛؾغٰظ ٢ٟ 

٧ز٥ اٛشخض ٩ٓذ اٛشٟٮ ُا١ ٩ٓذ اٛشٟٮ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٠ٟزذ ثؾ٠ذ  اهلل هض 
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٩عٚ ٣٩و٠ز٦ ٨ُ٪ ٯجزذب ٢ٟ ؽ٢ٰ اٛض٩اٙ أ٭ ٢ٟ ؽ٢ٰ دخ٪ٙ آرا١ اٛل٨ش ٧زا 

اٰٛ٪ٝ ٯجزذب اٛشٟٮ ٧زا أ٩ال ٩ٯ٠زذ ئ٬ٛ اٰٜٛٚ ثٚ ئ٬ٛ ؿٜ٪م اِٛغش ٩اٛذٰٛٚ 

ه٬ٜ أ٦٣ ٯ٠زذ ئ٬ٛ ؿٜ٪م اِٛغش ٟب عبء ُٮ ثوغ اٛـشّ ه٤ذ أ٧ٚ اٛغ٢٤ أ١ 

سعال ٓبٙ ٤ٜٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٯب سع٪ٙ اهلل سٰٟذ ثوذٟب أٟغٰذ ُٔبٙ 

اُوٚ ٩ال ؽشط ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ أ٦٣ ٯغ٪ص سٟٮ اٛغ٠بس ُٮ اٰٜٛٚ أٯؼب ٢ٟ 

اٛشخض اٛزٮ رزوْٜ ثشٟٮ اٛغ٠بس أ١ ٨ُٰب سخظخ ثغ٪اص اٛزأعٰٚ ُٰغ٪ص 

٢٠ٛ شٌٚ اٰٛ٪ٝ أ٩ ٗب١ ٟزوجب أ٩ ؽز٬ ٢ٟ ًٰش هزس ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯإع٨ٜب ئ٬ٛ 

اٌٛذ ُارا عبء اٌٛذ س٬ٟ ه٢ اٰٛ٪ٝ صٞ ثوذ رٖٛ س٬ٟ ه٢ اٌٛذ أٯؼب ٢ٟ 

ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛشٟٮ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ أ١ اٛشٟٮ ٠ٗب ٟش ٟو٤ب ٧٪ ٢ٟ 

٩اعجبد اٛؾظ ٢٠ُ رش٦ٗ ٟزو٠ذا أ٩ ثوزس ُو٦ٰٜ دٝ ئال ُٮ ؽبٛخ ٩اؽذح ٧٩ٮ 

ٓؼٰخ اٛوبعض ه٦٤ ُا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯ٤ٰت ًٰش٥ ٩رٖٛ ثأ١ ٯ٤ٰت شخظب آخش 

ٯشٟٮ ه٦٤ ٧زا اشش٣ب ٨ٛب ثبألٟظ ئشبسح عشٯوخ ٢٘ٛ سٟٮ ا٤ٛبئت ُٮ ٧زا 

اٰٛ٪ٝ ٦ٛ طِخ رخزَٜ ه٢ سٟٮ ا٤ٛبئت ثبألٟظ أل١ األٟظ ئ٠٣ب ٧ٮ ع٠شح 

٩اؽذح ٩ئ٠٣ب اٰٛ٪ٝ اٛغ٠شاد اٛضالس اعززٗبسا ٠ٛب ٤ٜٓب٥ ا٤ٛبئت الثذ أ١ ٯ٘٪١ 

ؽبعب األٟش اٛضب٣ٮ الثذ أ١ ٯجزذب ثبٛشٟٮ ه٢ ٣ِغ٦ صٞ ٯشٟٮ ثوذ رٖٛ ه٢ ٢ٟ 

أ٣بث٦ األٟش اٛضبٛش الثذ ٢ٟ اإلر١ أ٩ اٛز٪ٰٗٚ ٢ٟ ا٠ٛشٯغ أ٩ ا٤٠ٰٛت ا٨ِٔٛبء 

سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ ٠ٛب ر٠ٜ٘٪ا ه٢ سٟٮ اٰٛ٪ٝ ٓبٙ ثوؼ٨ٞ ئ١ ا٤ٛبئت ٯشٟٮ 

اٛغ٠شاد اٛضالس ه٢ ٣ِغ٦ أ٩ال صٞ ٯو٪د ثوذ رٖٛ ُٰشٟٮ ه٢ ٤ٰٟج٦ ٟشح 

أخش٫ ُٰجزذب ٩اٛؾٰٔٔخ أ١ ٧زا األٟش ٓبٙ ث٦ ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٢٘ٛ٩ ُٮ ٧زا 

اٛضٟب١ ٦ُٰ ٟشٔخ ُٮ اٛشع٪م ٩خبطخ ٟن ر٪ؽٰذ ٟغبس ا٠ٛشٮ ُٮ اٛغ٠شاد 

ُا٦٣ ٯ٤٠ن ٢ٟ اٛشع٪م ئال ثوذ ٓـن ٟغبُخ ؿ٪ٯٜخ ٛزٖٛ ُا١ ٤٧بٕ س٩اٯخ ُٮ 

ٟز٧ت اإلٟبٝ أؽ٠ذ ٩ٓبٙ ث٨ب ثوغ ٨ُٔبء اٛششٯوخ سؽ٠خ اهلل ه٨ٰٜٞ أ١ ا٤ٛبئت 

ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯشٟٮ ٗٚ ع٠شح ه٢ ٣ِغ٦ صٞ ه٢ ٢ٟ أ٣بث٦ ُٰشٟٮ اٛظٌش٫ 

أ٩ال ه٢ ٣ِغ٦ صٞ ٯش٨ٰٟب ه٢ ا٠ٛشٯغ اٛز٭ أ٣بث٦ صٞ ٯ٤زٔٚ ُٮ اٛضب٣ٰخ ٩ُٮ 

اٛضبٛضخ ٗزٖٛ ٧٩ز٥ اٛش٩اٯخ ٧ٮ خالٍ ا٠ٛش٨٪س ٢٘ٛ٩ اٛؾٰٔٔخ أ١ اٛزٰغٰش 

  .ه٬ٜ ا٤ٛبط ٩هذٝ اٛزشذٯذ ه٨ٰٜٞ ٯ٤بعت ٦ُٰ اخزٰبس ٧زا اٛٔ٪ٙ ٩اهلل أهٜٞ

ٟبرا ه٢ ا٠ٛجٰذ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ أخض ثبٛزاد ثبٛزٗش أٯؼب ا٠ٛشٯغ  :المذيع

٢ٟ٩ ٯشا٦ُٔ ٩ئ١ ٗب١ طؾٰؾب ؟  
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ا٠ٛجٰذ ُٮ ٟضدِٛخ أٯؼب ٧٪ ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ ٠ٗب ٣ض ه٬ٜ رٖٛ  :الشيخ

٨ُٔبء اٛششٯوخ ٢٘ٛ٩ الثذ ٓجٚ أ١ ٣زٜ٘ٞ ه٢ ٓؼٰخ ٟجٰذ ا٠ٛشٯغ ٩ٟب ٯزوْٜ 

ث٦ الثذ أ١ ٣وٜٞ ٟغأٛخ ٠٨ٟخ عذا ُٮ ٓؼٰخ ٗٞ ٟٔذاس ا٠ٛجٰذ ٩أٯ٢ ٯ٢٘٠ 

ٜٛشخض أ١ ٯجٰذ أٟب ٗٞ ٟٔذاس ا٠ٛجٰذ ُا١ ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ٯجٰذ اٛشخض 

أٗضش اٰٜٛٚ ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ُا٦٣ ٯؾغت ٢ٟ ًش٩ة اٛش٠ظ ئ٬ٛ ؿٜ٪م اِٛغش 

صٞ ٯ٤لش أٗضش ٧ز٥ ا٠ٛذح ٗٞ ٠ُٰ٘ش ٧ز٥ ا٠ٛذح ُٮ ٬٤ٟ أ٩ ُٮ ا٠ٛ٪اػن اٛزٮ 

ٯظؼ ٨ُٰب ا٠ٛجٰذ ٠ٗب ع٤زٗش٥ ثوذ ٰٜٓٚ ُٰغ٪ص أ١ ٯجٰذ أ٩ٙ اٰٜٛٚ ٩ٯغ٪ص أ١ 

ٯجٰذ ُٮ آخش اٰٜٛٚ ٩األٟش ُٮ رٖٛ ٩اعن ثؾ٠ذ اهلل هض ٩عٚ ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ 

ا٠٨٠ٛخ ُٮ ٓؼٰخ أٯ٢ ٯجٰذ اٛشخض اٛٔبهذح ه٤ذ ا٨ِٔٛبء سؽ٨٠ٞ اهلل روب٬ٛ أ١ 

األٟش ئرا ػبّ ارغن ٠ُ٘ب أ١ ا٠ٛغغذ ئرا ػبّ ثب٠ٛظ٢ٰٜ عبص أ١ ٯأرٞ 

ا٠ٛأٟ٪ٟ٪١ ثبإلٟبٝ ئرا خشع٪ا خبسط ا٠ٛغغذ ٟبداٟذ ٓذ ارظٜذ طِ٪٨ُٞ 

٩ٗزا ٯٔبٙ ُٮ ًٰش٥ ٢ٟ ٣لبئش ٧ز٥ ا٠ٛغأٛخ ٩ٗزا ٯٔبٙ ُٮ ٬٤ٟ ُا١ ٬٤ٟ ال 

ر٘بد رِ٘ٮ ٢ٟ ٨ُٰب ٢ٟ اٛؾغٰظ ُا١ اٛؾغٰظ أٗضش ٢ٟ ٟغبؽخ ٬٤ٟ ٩خبطخ 

أ١ هذدا ٢ٟ ٟ٪اػن ٬٤ٟ ئ٠٣ب ٧ٮ ٟغو٪ٛخ ٜٛغ٠شاد ٩االؽزٰبؽ ٨ُٰب ٗٮ ال 

ٯضدؽٞ ٨ُٰب اٛؾغٰظ ٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ ُا٦٣ ٟزٔشس ٢ٟ ٓ٪اهذ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ١ ٗٚ 

ٟ٪ػن عب٩س ٬٤ٟ ُا٦٣ ٯغ٪ص ٠ٜٛشء أ١ ٯجٰذ ٦ُٰ ٢ٟ ًٰش ٗشا٧خ ال ٣ٔ٪ٙ ئ١ 

ا٠ٛجٰذ ُٮ ٬٤ٟ أُؼٚ ثٚ اٛؾ٘ٞ ٠٨ُٰب ع٪اء ٣وٞ ُٮ اٛظالح ُٮ ا٠ٛغغذ أل١ 

اٛذ٣٪ ٢ٟ اإلٟبٝ أُؼٚ ٢٘ٛ ث٠ب أ١ اٛشخض ُٮ ٟ٪ػن ٯش٫ اٛؾغٰظ ثغب٣ج٦ 

ُا٦٣ ٯظؼ ا٠ٛجٰذ ٦ُٰ ع٪اء ٗب١ ٢ٟ ع٨خ ا٠ٛضدِٛخ أ٩ ٢ٟ ع٨خ األؽٰبء 

اٛٔشٯجخ ٢ٟ ٬٤ٟ ٗبٛوضٯضٯخ ٩اٛششخ ٩ًٰش٧ب ٟبداٝ ٯش٫ اٛؾغٰظ ثغب٣ج٦ ٧٩ٞ 

ٟزظٜ٪١ ث٦ ئ٬ٛ ٬٤ٟ ُا٦٣ ٯظؼ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٙ ا٠ٛجٰذ ث٦ ٩ٛ٪ ٗب١ ثشٔخ ٩ال 

ٯٜض٦ٟ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ خ٠ٰخ ئرا هش٤ُب ٧زٯ٢ األٟشٯ٢ ُٮ ٓؼٰخ ا٠ٛذح ٩ُٮ 

ٓؼٰخ ا٠ٛ٘ب١ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ١ ا٠ٛشٯغ ئرا اعزـبم أ١ ٯجٰذ ٧ز٥ ا٠ٛذح ُٮ ٧ز٥ 

ا٠ٛ٪اػن ُا٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ ا٠ٛجٰذ ئ١ ٛٞ ٯٖ ٟغزـٰوب ُا١ ٗب١ ٣بئ٠ب ُٮ 

ٟغزش٬ِ ثوٰذا ه٢ ٬٤ٟ ٟضال أ٩ ٗب١ ٟزوجب ُٮ ٤ٟض٦ٛ ٣٩ؾ٪ رٖٛ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ٓذ 

عٔؾ ه٦٤ ا٠ٛجٰذ ٩ال ُذٯخ ئر ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ صالصخ رغٔؾ ه٢ ا٠ٛشٯغ ٩ال 

ُذٯخ ٧٩ٮ ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ٩ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ٩ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ 

ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أعٔؾ ه٢ اٛوجبط ٩ه٢ ًٰش٥ ٢ٟ اٛشهبح ٢ٟ٩ 

اٛغٔبح ا٠ٛجٰذ ث٬٤٠ ئ٬ٛ ًٰش ثذٙ ٛٞ ٯٔٚ رغت هٰٜ٘ٞ اِٛذٯخ ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ أ٦٣ 

ٯغٔؾ ه٨٤ٞ ٩ٗزٖٛ ٢ٟ ٗب١ ٗؾب٨ٛٞ ٢٠ٟ ٗب١ ُٮ ه٠ٚ ٗبألؿجبء 
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٩ا٠٠ٛشػ٢ٰ ٢ٟ٩ ٗب١ ُٮ اإلعوبٍ ٩سعبٙ األ٢ٟ ٩اٛذُبم ا٠ٛذ٣ٮ ه٢ ٗب٣٪ا 

  .ؽبع٢ٰ ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٨٤ٞ ا٠ٛجٰذ ئرا ٗب٣٪ا ُٮ ٩ٓذ اٰٜٛٚ ٧ٞ ُٮ ه٠ٚ

األٟش اٛضب٣ٮ أٯؼب ٯٜؾْ ث٦ ا٠ٛشٯغ ُا١ ا٠ٛشٯغ ٯغٔؾ ه٦٤ أل١ اهلل هض 

٩عٚ ٬ِ٣ اٛؾشط ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ ُٔبٙ ٩ال ه٬ٜ ا٠ٛشٯغ ؽشط ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ 

أ٦٣ ٯو٬ِ ه٦٤ ئ٬ٛ ًٰش ثذٙ ٗزٖٛ ٯٜؾْ ث٢٠ ٯغٔؾ ه٦٤ ا٠ٛجٰذ ٢ٟ ٗب١ 

ٟشأُب ٠ٜٛشٯغ ٩ٗب١ ُٮ خذٟخ ا٠ٛشٯغ ٩ٗب١ ٟغبهذا ٦ٛ ُا٦٣ ٯأخز ؽ٦٠٘ 

٧٩زا ٢ٟ ئٛؾبّ ا٨ِٔٛبء ٦ٛ ٗبٛخبدٝ ٩ا٠ٛشاُْ ٩ًٰش٥ ُا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯزشٕ 

ا٠ٛجٰذ ئ٬ٛ ًٰش ثذٙ ٧٩زا ثؾ٠ذ اهلل هض ٩عٚ ٢ٟ رخَِٰ اهلل ه٤ٰٜب ٩اهلل 

  .أهٜٞ

 

 

 

 انتعجيم نهمريض  – 11
ؽذٯض٤ب ٧زا اٰٛ٪ٝ ه٢ أه٠بٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ اٛضب٣ٮ هشش ٩ٯجذ٩ا أ١ ٢ٟ  :المذيع

  ..روغٚ ٦ٛ اٛشخظخ ثأ١ ٯ٠ؼٮ ئ٬ٛ أ٦ٜ٧ ئ٬ٛ ثٜذ٥ ساعوب آٯجب ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ

رش٫ ٟبرا ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔبٙ ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛشٯغ ٩ٟب اٛز٪ع٦ٰ ُٮ سٟٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ؟ 

أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ  

٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٪ اٰٛ٪ٝ اٛضب٣ٮ هشش ٢ٟ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ ٧٩٪ صب٣ٮ أٯبٝ  :الشيخ

اٛزششٯْ ٧٩٪ ٢ٟ األٯبٝ اِٛبػٜخ ٧٩ٮ أٯبٝ رٗش اهلل هض ٩عٚ اٛؾبط ه٠٪ٟب 

ٯغت ه٦ٰٜ ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ سٟٮ اٛغ٠بس اٛضالس اٛظٌش٫ ٩اٛ٪عـ٬ ٩اٛ٘جش٫ 

٩ٯجذأ سٟٮ اٛغ٠بس ٧زا اٰٛ٪ٝ ُٮ ٓ٪ٙ ٗضٰش ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ أ٦٣ ٯ٘٪١ ثوذ 

اٛض٩اٙ ٨ُزا سأ٭ اٛغ٨٠٪س ٩ٓبٙ ثوغ أ٧ٚ اٛوٞ أ٦٣ ٯغ٪ص اٛشٟٮ ٓجٚ 

اٛض٩اٙ ٧زا اٰٛ٪ٝ ثوذ ٧زا اٛشٟٮ ٯظجؼ ا٠ٛشء ٟخٰشا ث٢ٰ أٟشٯ٢ ث٢ٰ أ١ 

ٯجٰذ ث٬٤٠ ٩ٯزأخش ُٰ٘٪١ خٰشا ٦ٛ ٩هالٟخ ه٬ٜ ؽشط٦ ه٬ٜ اٛجش ٩ٯغ٪ص ٦ٛ 
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أٯؼب أ١ ٯزوغٚ ُٰخشط ٢ٟ ٬٤ٟ ٩ٯ٤٠٨ب ٤٧ب أ١ ٣وشٍ ٟب ٟو٬٤ اٛزوغٚ أل١ 

ا٠ٛشٯغ ُٮ اٌٛبٛت ٯ٘٪١ ٟزوجب ٩ٟش٧ٔب ُٰؾزبط ئ٬ٛ أ١ ٯخشط ٩ئ١ ٯزوغٚ 

٩ٗضٰش ٢ٟ ا٠ٛشػ٬ ٯشًت ثبٛزوغٚ ٩ال ٯوشٍ طِبر٦ ٣ٔ٪ٙ أ٩ال ئ١ اٛزوغٚ 

الثذ أ١ ٯ٘٪١ ثوذ سٟٮ اٛغ٠بس ُال ٯظؼ اٛزوغٚ ئال ثوذ اٛشٟٮ ٛٔؼبء 

  .ا٤ٛغٖ

األٟش اٛضب٣ٮ أ١ ٧زا اٛزوغٚ ٟو٤ب٥ أ٣ٖ الثذ أ١ رخشط ٢ٟ ٬٤ٟ ٓجٚ ًش٩ة 

اٛش٠ظ ُالثذ أ١ ٯخشط اٛؾبط ٩ٯ٘٪١ س٦ٰٟ ٛغ٠شح اٛؤجخ ٧٩ٮ اٛغ٠شاد 

األخش٫ ٧٩ٮ اٛظٌش٫ ٩اٛ٪عـ٬ أ١ ٯ٘٪١ ٓجٚ ًش٩ة اٛش٠ظ ُا١ ٛٞ 

ٯش٨ٟب ئال ثوذ اٌٛش٩ة ٩ٗب١ ٟزو٠ذا رٖٛ ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٙ ٯٜض٦ٟ ا٠ٛجٰذ 

ث٬٤٠ ٧ز٥ اٰٜٜٛخ اٛٔبدٟخ ٩ٯٜض٦ٟ سٟٮ اٛغ٠بس ٢ٟ اٰٛ٪ٝ اٛزبٛٮ ث٠شٰئخ اهلل هض 

٩عٚ ٟغأٛخ اٛزوغٚ ٯغت أ١ ٣وٜٞ أ٦٣ ٰٛظ ٢ٟ ٛ٪اصٝ اٛزوغٚ أ١ اٛشخض 

ٯز٧ت ٩ٯـ٪ٍ ٟجبششح ثوذ٧ب ال ثٚ ا٠ٛشاد ثبٛزوغٚ ٧٪ اٛخش٩ط ٢ٟ ٬٤ٟ 

ُٰغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯزوغٚ ٩أ١ ٯ٠٘ش ُٮ ٟ٘خ ٢ٟ ثوذ ًش٩ة اٛش٠ظ ُٮ 

أ٭ ٟ٘ب١ شبء ٩ٯغٜظ ٨ُٰب ؽز٬ ٯٔؼٮ ؽغ٦ ثأداء اٛـ٪اٍ اٛ٪اعت ه٦ٰٜ 

ع٪اء ٗب١ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ُٔؾ أ٩ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٩اٛ٪دام ٩اٛغوٮ ٩ًٰش 

رٖٛ ٩ٛزٖٛ الثذ أ١ ٣إٗذ ٠ٛغأٛخ ٠٨ٟخ عذا ٧٩ٮ ٓؼٰخ اٛؾشص ه٬ٜ هذٝ 

ا٠ٛضاؽ٠خ ُا١ ٗضٰشا ٢ٟ ا٤ٛبط ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٯضدؽٞ ٩ٯل٢ أ٦٣ ئ١ ٛٞ ٯخشط 

٢ٟ ثوذ اٛض٩اٙ ٟجبششح ُا٦٣ ال ٯظؼ ُٰإد٭ رٖٛ االصدؽبٝ ئ٬ٛ أرٯخ ٛجوغ 

اٛؾغٰظ ٩ٟضاؽ٠خ ٩ئس٧بّ ٩سث٠ب ئروبة ٢٠ٛ ٗب١ ٟو٦ ٟشػ٬ ٧٩زا ٰٛظ 

ٗزٖٛ ُا١ ٟو٬٤ اٛزوغٚ ٧٪ ا٣ٖ رخشط ُٔؾ ٢ٟ ٬٤ٟ ٓجٚ ًش٩ة اٛش٠ظ ُٔؾ 

ثٚ ئ١ ا٨ِٔٛبء ٯٔ٪ٛ٪١ ئ١ ٢ٟ رأخش ُٮ اٛخش٩ط ٢ٟ ٬٤ٟ ٛغجت ٢ٟ األعجبة 

٧٪ ٣ب٩ اٛخش٩ط ٓجٚ رٖٛ ٦٤٘ٛ رأخش ٛوزس ٢ٟ األهزاس ُا٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٙ 

  .ٯوزجش ُٮ ؽ٘ٞ ا٠ٛزوغٚ أل٦٣ ٟضؽ٪ٝ ٤ٟن ٢ٟ اٛخش٩ط

ا٠ٛشٯغ ئرا ٗب١ ٛٞ ٯجذ ُٮ ٬٤ٟ اٰٜٜٛخ ا٠ٛبػٰخ ٩ٛٞ ٯغٜظ ٨ُٰب ا٨٤ٛبس ٧زا 

اٰٛ٪ٝ ٛٞ ٯغٜظ ا٨٤ٛبس ث٬٤٠ ٩ئ٠٣ب ٗب١ عبٛغب ٓشٯجب ٢ٟ ٬٤ٟ ث٠ضدِٛخ أ٩ ُٮ 

أ٭ ٟ٪ػن آخش ٤ُٔ٪ٙ ا٣ٖ رظجؼ ُٮ ؽ٘ٞ ا٠ٛخٰش ث٢ٰ ا٠ٛجٰذ ٩هذ٦ٟ أل٣ٖ 

ٛغذ ُٮ ٬٤ٟ ٩ئ٠٣ب خبسع٨ب ئرا ا٣ز٬٨ ا٠ٛشء ٢ٟ ا٠ٛجٰذ ٩خشط ٨٤ٟب ٤ٜٓ٩ب 

أ٦٣ ٯغ٪ص ئٟب أ١ ٯ٠٘ش ُٮ ٟ٘خ ٩ئٟب أ١ ٯخشط ٨٤ٟب ٩خش٩ع٦ ٨٤ٟب ٯشزشؽ 

٦ٛ أ١ ٯـ٪ٍ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٠ٛب صجذ ه٢ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ٦٣ أٟش 
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أ١ ٯ٘٪١ آخش اٛو٨ذ ثبٛجٰذ اٛـ٪اٍ ٠ٗب عبء ٢ٟ ؽذٯش ث٢ هجبط ُٮ 

اٛظؾٰؼ ٩ًٰش٥  ٤٧٩ب ٟغبئٚ ٠٨ٟخ رزوْٜ ثـ٪اٍ اٛ٪دام الثذ ٢ٟ اٛز٤ج٦ٰ 

ه٨ٰٜب ا٠ٛغأٛخ األ٬ٛ٩ أ١ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٠ٗب رٗشد ٓجٚ ٰٜٓٚ ٰٛظ الصٟب أ١ 

ٯ٘٪١ ٧زا اٰٛ٪ٝ ثٚ ٯغ٪ص أ١ رإخش٥ اٰٛ٪ٝ اٛز٭ ٯ٦ٰٜ ٩اٛز٭ ثوذ٥ ٟب دٟذ ثبٰٓب 

ُٮ ٟ٘خ ئال أ١ ٯ٘٪١ اٛشخض ؿجوب ٢ٟ أ٧ٚ ٟ٘خ أ٩ ٢٠ٟ ٗب١ ٓشٯجب ٢ٟ ٟ٘خ 

ٗأ٧ٚ عذح ٨ُإالء ٰٛظ ث٨٤ٰٞ ٩ث٢ٰ ٟ٘خ ئال آٚ ٢ٟ ٟغبُخ اٛٔظش ٨ُإالء 

ٯغٔؾ ه٨٤ٞ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ُارا ٗب٣٪ا ٓذ ؿبُ٪ا ؿ٪اٍ اإلُبػخ ُا٦٣ ٯغٔؾ 

ه٨٤ٞ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩ٯ٘٪٣٪ا ٓذ ٓؼ٪ا ؽغ٨ٞ ٩ٯخشع٪١ ٢ٟ ٬٤ٟ ٩ٯز٧ج٪١ 

 .ٟجبششح 

٢ٟ ا٠ٛغبئٚ ا٠٨٠ٛخ أٯؼب ه٤ذ٣ب ُٮ ٓؼٰخ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٣ٔ٪ٙ ئ١ ٢ٟ رٰغٰش 

اهلل هض ٩عٚ أ١ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٯزذاخٚ ٟن ًٰش٥ ُٰغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯـ٪ٍ 

ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٩ٯغو٦ٜ ؿ٪اُب ٜٛ٪دام ئرا ٗب١ آخش أ٣غب٦ٗ أل١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ 

اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أٟش أ١ ٯ٘٪١ آخش ه٨ذ٧ٞ ثبٛجٰذ اٛـ٪اٍ ُأ٭ ؿ٪اٍ ع٪اء 

ٗب١ ؿ٪اٍ ئُبػخ أ٩ ٗب١ ؿ٪اُب ٟٔظ٪دا ٜٛ٪دام ُا٦٣ ٯغضب ٩ٟو٬٤ ٗ٪١ 

اٛـ٪اٍ ؿ٪اٍ ٩دام أٟشا١ األٟش األ٩ٙ أ١ ٯ٘٪١ آخش األ٣غبٕ ٩األٟش 

اٛضب٣ٮ أ١ ٯ٘٪١ آخش األه٠بٙ ُٮ ٟ٘خ ٠ُو٬٤ ٗ٪٦٣ آخش األ٣غبٕ ٯو٤ٮ ٯغت 

أ١ ٯ٘٪١ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٰٛظ ثوذ٥ ٣غٖ آخش ٛ٪ أ١ اٟشأ ؿبٍ ؿ٪اُب ثٔظذ 

اٛ٪دام صٞ ثوذ رٖٛ ر٧ت ُش٬ٟ اٛغ٠بس ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ع٠شح اٛظٌش٫ 

٩اٛ٪عـ٬ ٩اٛ٘جش٫ ُا٣ب ٣ٔ٪ٙ ئ١ ؿ٪اُٖ األ٩ٙ ال ٯغضب أل٦٣ ٓذ عبء ثوذ٥ 

شٮء ٢ٟ أه٠بٙ ا٤٠ٛبعٖ ثٰذ أ١ ثوغ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩ٯِزٮ ث٦ ٗضٰش ٢ٟ ٟشبٯخ٤ب 

ه٨ٰٜٞ سؽ٠خ اهلل أ٦٣ ٯغ٪ص عوٚ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ثوذ٥ اٛغوٮ عوٮ اٛؾظ 

ُٰغ٪ص ٜٛشخض أ١ ٯإخش عوٮ اٛؾظ ئ٬ٛ ثوذ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩ال ٯ٘٪١ رٖٛ 

ٟب٣وب ٢ٟ ٗ٪١ اٛـ٪اٍ آخش أه٠بٙ اٛؾظ ٓبٛ٪ا أل١ اٛغوٮ ٢ٟ ع٤ظ اٛـ٪اٍ 

ُٰغ٪ص رأخٰش٥ ٩ه٬ٜ رٖٛ ُا٤٣ب ٣ٔ٪ٙ ٧ز٥ ٠٨ٟخ عذا ٠ٜٛشػ٬ أل١ ٗضٰش ٢ٟ 

ا٤ٛبط ئ٠٣ب ٯضدؽٞ ُٮ اٛؾشٝ ٣ٔ٪ٙ ٯغ٪ص ٖٛ أال رـ٪ٍ ئال ٟشح ٩اؽذح ئرا 

٤ٗذ ٓبس٣ب أ٩ ِٟشدا ٩رٖٛ ه٢ ئسادرٖ اٛخش٩ط ٢ٟ ٟ٘خ ُزـ٪ٍ ؿ٪اُب 

٩اؽذا ٯغضئٖ ه٢ ؿ٪اٍ اٛو٠شح ٩ه٢ ؿ٪اٍ اٛؾظ ٩ه٢ ؿ٪اٍ اٛ٪دام صٞ 

رغو٬ ثوذ٥ عوٰب آخش ٯغضئٖ ه٢ عوٮ اٛؾظ ٩عوٮ اٛو٠شح ٧٩زا ٢ٟ رذاخٚ 

األه٠بٙ ٧٩٪ ٢ٟ رٰغٰش اهلل هض ٩عٚ األٟش  اٛضب٣ٮ ُٮ ٟو٬٤ ٗ٪٦٣ ؿ٪اٍ 
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٩دام أ٦٣ ٯ٘٪١ آخش األه٠بٙ ٩ٛزٖٛ ٯٔ٪ٛ٪١ ال ٯغوٚ ثوذ٧ب شٰئب آخش ٢ٟ 

أه٠بٙ اٛذ٣ٰب ٗبٛذخ٪ٙ ٜٛغ٪ّ ٜٛزجؼن ٩ا٠ٛٔظ٪د اٛذخ٪ٙ اٛـ٪ٯٚ أٟب اٛذخ٪ٙ 

اٰٛغٰش ٛششاء ؿوبٝ أ٩ ؽبعخ أ٩ ًٰش رٖٛ ُا٦٣ ٟوِ٪ ه٦٤ ٢ٟ األشٰبء ا٠ٛوِ٪ 

ه٤ب ؽ٠٤ٰب ٯـ٪ٍ ا٠ٛشء ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٓبٛ٪ا ئرا ؿبٍ ؿ٪اٍ اٛ٪دام صٞ 

ا٣زلش ألعٚ سُٔخ ٗأ١ ٯ٘٪١ ثوغ أطؾبث٦ ٛٞ ٯـَ ثوذ ُٰغٜظ ٯ٤زلش٧ٞ 

ثبٛغبهخ ٩اٛغبهز٢ٰ ٩اٛضالس ٩األسثن ٩اٛخ٠ظ ٩اٛغذ ؽز٬ ٯ٤ز٨٪ا ٰٛز٧ج٪ا 

ٟوب ٗزٖٛ ٛ٪ ٗب١ اٛشخض ك٢ أ٦٣ عٰزأخش ُٮ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ُارا ث٦ ثأٟش 

اهلل هض ٩عٚ ٯ٤ز٨ٮ ٦٤ٟ ٟج٘شا ٩ؿبئشر٦ ثٔٮ ه٨ٰٜب ٩ٓذ ؿ٪ٯٚ ُٔبٙ ا٣زلش 

ؽز٬ ٯؾ٢ٰ ٩ٓذ اٛـبئشح أل٦٣ ال ع٢٘ ٛٮ ُٮ رٖٛ ا٠ٛ٪ػن ٣ٔ٪ٙ ٧زا ال 

ؽشط هٰٜٖ ٦ُٰ ٩ال ٯغت هٰٜٖ ئهبدح ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩اٛغجت ا٣ٖ ٓذ خشعذ 

ٛـ٪اٍ اٛ٪دام ٩ٓذ ًٜت ه٬ٜ ك٤ٖ أ٦٣ عٰ٘٪١ آخش األه٠بٙ ٢٘ٛ٩ ٢ٟ 

رٰغٰش اهلل أ٦٣ ٓذ ا٣ز٬٨ ٩ٓزٖ ث٦ ٟج٘شا ٧زا ه٠٪ٟب ٢٠ٛ ٗب١ ٓبدسا ه٬ٜ 

اٛـ٪اٍ ٢٘ٛ٩ ٢ٟ سؽ٠خ اهلل هض ٩عٚ أ٦٣ اعٔؾ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ه٢ أشخبص 

٨٤ٟٞ ا٠ٛشأح اٛؾبئغ ٩ا٤ِٛغبء ُا١ ا٠ٛشأح اٛؾبئغ ٩ا٤ِٛغبء ئرا ٗب٣زب ٓذ 

ؿبُزب ؿ٪اٍ اإلُبػخ ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٠٨٤ب ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٠ٗب ٓبٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ 

اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٛض٩ع٦ ٠ٛب ٣ِغذ أؽبثغز٤ب ٧ٮ ُأعٔؾ ه٨٤ب ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل 

ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩أٛؾْ ث٦ ٨ُٔبؤ٣ب سؽ٠خ اهلل ه٨ٰٜٞ ا٠ٛشٯغ ُٔبٛ٪ا 

ئ١ ا٠ٛشع ئرا ٗب١ ٓذ ؿبٍ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ُٮ اٰٛ٪ٝ اٛوبشش أ٩ اٛؾبد٭ 

هشش ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ ؿ٪اٍ اٛ٪دام أل٦٣ ُٮ ٟو٬٤ ا٠ٛشأح اٛؾبئغ ٢ٟ ثبة 

اٛزخَِٰ ٩ع٪اء ٗب١ ا٠ٛشع ٟشػب ٟغز٠شا ؿ٪ٯال أ٩ ٗب١ ا٠ٛشع ٟشػب 

هبسػب أل١ ا٠ٛشأح اٛؾبئغ ؽٰؼ٨ب هبسع ٢ٟ عذ ئ٬ٛ عجوخ أٯبٝ ُ٘زٖٛ 

ا٠ٛشع ال ٯٜض٦ٟ أ١ ٯغٜظ ألع٦ٜ ٧٩زا ٣ض ه٦ٰٜ ع٠بهخ ٢ٟ ا٨ِٔٛبء ه٨ٰٜٞ 

  .سؽ٠خ اهلل روب٬ٛ

أخزٞ ثاهبدح ٩ئع٠بٙ ٠ٛب ٯ٘ضش اٛغإاٙ ه٦٤ ٢ٟ أخ٪ار٤ب اٛ٘شٯ٠بد  :المذيع

٢٠ٟ رجز٬ٜ ثؾٰغ أ٩ ٣ِبط ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٟب شأ٨٣ب ٩ٟب شب١ ؿ٪ا٨ُب صٞ أٯؼب 

ٟبرا ٛ٪ خشٮ اٛؾبط ُ٪اد سُٔخ أ٩ ُ٪اد ؿبئشح أ٩ سُٔخ ٯغبُش ٟو٨ٞ ٧ٚ ٦ٛ 

أ١ ٯزشخض ٩ٯزشٕ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ؟  

ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛشأح ئرا هشع ٨ٛب اٛؾٰغ ٧زا اٰٛ٪ٝ أ٩ ٓج٦ٜ ٩ٗب٣ذ ٓذ  :الشيخ

ؿبُذ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ُال شٖ أ٦٣ ٯغٔؾ ه٨٤ب ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٛؾذٯش ا٤ٛجٮ 
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ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ا٠ٛزٔذٝ ٩أٟب ئ١ ٛٞ ر٢٘ ٓذ ؿبُذ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٧٩٪ 

ؿ٪اٍ اٛؾظ ٧٩٪ س٢ٗ ٦ُٰ ُا٦٣ ٯج٬ٔ ُٮ رٟز٨ب ُاٟب أ١ ر٤زلش ُٮ ٟ٘خ ئ٬ٛ 

أ١ رـ٨ش صٞ رـ٪ٍ أ٩ رشعن ئ٬ٛ ثٜذ٧ب ٩ر٠٘ش ٨ُٰب ؽز٬ رـ٨ش صٞ ثوذ رٖٛ 

رشعن ئ٬ٛ ٟ٘خ ٩رـ٪ٍ ٢٘ٛ الثذ ٢ٟ اال٣زجب٥ ألٟشٯ٢ األٟش األ٩ٙ أ٦٣ الثذ أ١ 

ر٠ز٤ن ٢ٟ ص٩ع٨ب ئ١ ٗب٣ذ راد ص٩ط أل١ اٛزؾٜٚ اٛ٘بٟٚ ٛٞ ٯؾظٚ ٨ٛب ثوذ 

أل١ اٛزؾٜٚ اٛ٘بٟٚ ٯؾظٚ ثِوٚ اٛضالصخ ع٠ٰوب اٛـ٪اٍ ٩اٛشٟٮ ٩اٛزٔظٰش 

٠ٜٛشأح األٟش اٛضب٣ٮ اٛز٭ الثذ أ١ ر٤زج٦ ٦ٛ أ١ األؽ٪ؽ أ٨٣ب ال رإخش٥ ه٢ ش٨ش 

ر٭ اٛؾغخ أل١ ٗضٰشا ٢ٟ أ٧ٚ اٛوٜٞ ٯٔ٪ٙ ئ١ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٢ٟ أه٠بٙ اٛؾظ 

ُٰغت أ١ ٯ٘٪١ ُٮ أش٨ش اٛؾظ ٧٩٪ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ ُبألؽ٪ؽ ٨ٛب أ١ رشعن 

  .ٓجٚ ا٣ز٨بء ٧زا اٛش٨ش اِٛبػٚ ٧٩٪ ٢ٟ أش٨ش اٛؾظ

ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ ٧٩ٮ ٓؼٰخ ٢ٟ خشٮ ُ٪اد اٛشُٔخ ٧٩٪ ٛٞ ٯـَ ثوذ ؿ٪اٍ 

اٛ٪دام ُا١ اٛز٭ ه٦ٰٜ ا٨ِٔٛبء سؽ٠خ اهلل ه٨ٰٜٞ أ١ ٧زا ال ٯو٦ِٰ ٢ٟ ثذٙ 

اٛـ٪اٍ ٧٩٪ اِٛذٯخ ُٰغت ه٦ٰٜ أ١ ٯِذ٭ ثأ١ ٯزثؼ شبح رزثؼ ُٮ ٟ٘خ ٩ر٪صم 

ه٬ٜ ُٔشاء ٟ٘خ أ٩ ٯز٧ت ئ٬ٛ ث٤ٖ اٛز٠٤ٰخ اإلعالٟٮ ٩ٯوـ٨ٰٞ ٠ٰٓخ اٛزثٰؾخ 

ُٰزثؾ٪٨٣ب ٩ٯز٪ٛ٪١ ر٪صٯو٨ب ٩ال ٯغٔؾ ه٦٤ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩ئ٠٣ب ٯ٤زٔٚ ئ٬ٛ 

ثذ٦ٛ ٩أٟب اإلصٞ ُا١ اهلل هض ٩عٚ هبٛٞ ثؾب٦ٛ ٩أ٦٣ ًٰش ِٟشؽ ٩اهلل ًِ٪س 

  .سؽٰٞ

من لم يتعجل من المرضى وذويهم   – 12

اٛؾذٯش ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ه٢ ٢ٟ ٛٞ ٯزوغٚ ٢ٟ ؽغبع٤ب أخض ثبٛزاد  :المذيع

٢ٟ ا٠ٛشػ٬ ٢ٟ٩ ر٩ٯ٨ٞ ٢ٟ٩ اٛٔبئ٢ٰ٠ ه٨ٰٜٞ ُٮ ٩صاسح اٛظؾخ ٩اٛـبٓٞ 

اٛـجٮ ٟبرا ٯِوٚ ٢ٟ ؽظ ٨٤ٟٞ ٢ٟ ؽٰش اٛشٟٮ ٟز٬ ٯجذأ اٛشٟٮ ٟز٬ 

ٯ٤ظشٍ ئ١ ٗب١ ٯشٯذ اال٣ظشاٍ ٢ٟ ٬٤ٟ أ٩ ٢ٟ اٛغ٠شاد أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ؟  

ا٠ٛشاد ث٢٠ ٛٞ ٯزوغٚ أ٭ اٛز٭ ثبد ٰٜٛخ اٛضبٛش هشش ُٮ ٬٤ٟ ٩ٰٛظ  :الشيخ

ا٠ٛٔظ٪د ث٢٠ ٛٞ ٯزوغٚ اٛز٭ ٟ٘ش ُٮ ٟ٘خ ٩ئ٠٣ب ا٠ٛٔظ٪د اٛز٭ ٟ٘ش ُٮ 

٬٤ٟ ٩ُٮ ٟو٤ب٥ ٢ٟ عٜظ ٟغب٩سا ٨ٛب ٣ب٩ٯب اٛزأخش ٨ُزا اٛز٭ ٯغ٬٠ ٛٞ ٯزوغٚ 

٧زا اٛشعٚ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ ٯشٟٮ اٛغ٠بس ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٩ٯشٟٮ اٛغ٠بس ٢ٟ ثوذ 

اٛض٩اٙ ئ٬ٛ ًش٩ة اٛش٠ظ ُٰ٘٪١ س٦ٰٟ ٜٛغ٠بس ُٮ ٧ز٥ اِٛزشح صٞ ثوذ رٖٛ 

ٯ٠٘ٚ ٟب ثٔٮ ٢ٟ أ٣غب٦ٗ ٩ٓز٠ب شبء ع٪اء اٰٛ٪ٝ أ٩ اٛز٭ ثوذ٥ أ٩ اٛز٭ ثوذ٥ 
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ئ٬ٛ أ١ ٯٰغش اهلل هض ٩عٚ ٦ٛ ٢ٟ٩ رٖٛ ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٩اٛز٭ ٯ٨ٞ ٢ٟ ٛٞ 

ٯزوغٚ أ٦٣ ٯٜض٦ٟ سٟٮ اٛغ٠بس ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ ٧٩٪ اٛجبٓٮ ه٦ٰٜ ٢ٟ األ٣غبٕ 

  .ُٔؾ

ٓؼٰخ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ٩اٛشأ١ .. أؽغ٢ اهلل ئٰٛ٘ٞ ٩ش٘ش اهلل ٛ٘ٞ :المذيع

ُٮ رش٨ٗب ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛشٯغ رٗشرٞ أ١ ثوؼ٨ب ال ٯظبس ٦ُٰ ئ٬ٛ ثذٙ 

  ..٩ٯشخض ٩ثوؼ٨ب ٯظبس ئ٬ٛ اٛجذٙ

ٟبرا ه٢ ٟب ٯظبس ئ٬ٛ اٛجذٙ ٢ٟ ا٠ٛؾل٪ساد ا٠ٛزش٩ٗخ ئرا ٗب١ اٛجذٙ ٟبال أ٩ 

ُذٯخ ال ٯ٠ٜٖ اٛؾبط ا٠ٛشٯغ ٟبال ِٰٛذ٭ ٟبرا ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔبٙ ُٮ شأ٦٣ صٞ أٯؼب 

 ا٨ٛذ٭ ٟبرا ٛ٪ ٗب١ ه٦ٰٜ ٧ذ٭ ٩اعت ٩ٛٞ ٯغذ ص٢٠ ٧زا ا٨ٛذ٭ ٟبرا ٯظ٤ن؟ 

 

اٛذٟبء اٛزٮ ر٘٪١ ه٬ٜ اٛؾبط أ٣٪ام ٤٧بٕ دٟبء رغت ثغجت اٛز٠زن  :الشيخ

٩اٛٔشا١ ٤٧٩بٕ دٟبء رغت ثغجت رشٕ ٩اعت ٤٧٩بٕ دٟبء رغت ثغجت ُوٚ 

ٟؾل٪س أٟب اٛذٟبء اٛزٮ رغت ثغجت  اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ ٨ُز٥ ثغجت أ١ ا٠ٛشء ٓذ 

ع٠ن ؽغب ٩ه٠شح ُٮ هبٝ ٩اؽذ ُٮ أش٨ش اٛؾظ ٩ٛٞ ٯزش٦ُ ثبِٛظٚ ث٠٨٤ٰب 

ثشع٪ه٦ ئ٬ٛ ثٜذ٥ أ٩ ثبٛخش٩ط ٢ٟ ٟ٘خ ٟغبُخ ٓظش ه٬ٜ ٣ضام ث٢ٰ أ٧ٚ اٛوٜٞ 

ُٮ رٖٛ ٤ٛ٩وٜٞ أ١ ٧زا اٛذٝ ئ٠٣ب ٯغت ه٬ٜ ًٰش أ٧ٚ  ٟ٘خ ٢ٟ٩ ٗب٣٪ا ٓشٯج٢ٰ 

رٖٛ ٢٠ٛ ٛٞ " ٨٤ٟب ٟغبُخ ٓظش ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٨٤ٞ اٛذٝ ٠ٗب ٓبٙ اهلل عٚ ٩هال 

ُأ٧ٚ ٟ٘خ اٛزٯ٢ اعز٪ؿ٤٪ا ٨ُٰب ث٠و٬٤ " ٯ٢٘ أ٦ٜ٧ ؽبػش٭ ا٠ٛغغذ اٛؾشاٝ 

أ١ اٛشخض عب٢ٗ ُٮ ٟ٘خ ٧٪ ٩ص٩ع٦ ٩٩ٛذ٥ ٰٛظ أ١ ه٦ٜ٠ ٨ُٰب ثٚ الثذ أ١ 

ٯ٘٪١ ص٩ع٦ ٩٩ٛذ٥ ٨ُٰب ٩ٛزٖٛ ٯٔ٪ٙ اإلٟبٝ أؽ٠ذ اهلل هض ٩عٚ عوٚ اٛوجشح 

ثبأل٧ٚ ٩اٛ٪ٛذ ٩رٖٛ ٛٔ٪ٙ اهلل هض ٩عٚ رٖٛ ٢٠ٛ ٛٞ ٯ٢٘ أ٦ٜ٧ ؽبػش٭ 

  ."ا٠ٛغغذ اٛؾشاٝ 

٩أٛؾْ ا٨ِٔٛبء ثأ٧ٚ ٟ٘خ ٢ٟ ٧ٞ د١٩ ٟغبُخ اٛٔظش ُبٛٔش٫ اٛٔشٯجخ ٢ٟ ٟ٘خ 

اٛزٮ ر٘٪١ ٟغبُز٨ب أٓٚ ٢ٟ ص٠ب٢ٰ٣ ٰٗال ُا٨٣ٞ ال ٯٜض٨ٟٞ ٧ذ٭ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ 

ٗأ٧ٚ عذح ُا١ أ٧ٚ عذح ال ٯٜض٨ٟٞ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ أل١ ا٠ٛغبُخ ث٢ٰ عذح ٩ٟ٘خ 

أٓٚ ٢ٟ ٟغبُخ اٛٔظش ٩أ٣ب أأٗذ ه٬ٜ خـأ شبئن ه٤ذ ٗضٰش ٢ٟ ا٤ٛبط أ١ 

ا٠ٛشاد ثأ٧ٚ ٟ٘خ أ٩ ٢ٟ ٗب١ ث٨٤ٰٞ ٩ث٢ٰ ٟ٘خ أٓٚ ٢ٟ ٟغبُخ ٓظش ٗأ٧ٚ عذح 
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٢ٟ ٗب١ ٧٪ ٩أ٦ٜ٧ ٟغز٪ؿ٤ب ُٮ ٧ز٥ ا٤٠ٛبؿْ ٰٛظ أل٦٣ ٓذ ٩سد ه٨ٰٜب ألعٚ 

ه٠ٚ ع٪اء ٗب١ ه٠ٚ ٓظٰش أ٩ ه٠ٚ ؿ٪ٯٚ ُا١ ٧إالء ال ٯوذ١٩ ٟغز٪ؿ٢ٰ٤ 

٩ئ٠٣ب ٯوذ١٩ ٢ٰ٠ٰٟٔ ُٮ ٟ٘خ ٩اٛذ٩س ٠ٗب رٗش أ٧ٚ اٛوٜٞ صالصخ ئٟب أ١ ر٘٪١ 

داس عِش أ٩ ئٓبٟخ أ٩ اعزٰـب١ ُبٛؾ٘ٞ اٛز٭ صجذ ُٮ عٔ٪ؽ دٝ اٛز٠زن أ٩ 

اٛٔشا١ ئ٠٣ب ٧٪ ه٢ ا٠ٛغز٪ؿ٢ ُٔؾ ٧ز٥ ٟغأٛخ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اٛذٟبء ٧٩٪ دٝ 

اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ ٢ٟ ٗب١ هبعضا ه٢ دٝ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ ُا٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ 

ٯظ٪ٝ هششح أٯبٝ صالصخ أٯبٝ ُٮ اٛؾظ ٩عجوخ ئرا سعن ئ٬ٛ أ٦ٜ٧ ٧٩ز٥ اٛضالصخ 

أٯبٝ ٯ٘٪١ ط٪٨ٟب ه٬ٜ اٛزشرٰت أ٩ال ٯغت ط٪٨ٟب ٓجٚ ٯ٪ٝ اٛوٰذ أُؼ٦ٜ أ١ 

ٯظ٪ٝ اٛغبثن ٩اٛضب٢ٟ ٩اٛزبعن ُٰ٘٪١ ٯ٪ٝ هشُخ طبئ٠ب ٢٘ٛ ٢ٟ ششؿ٨ب أ١ 

ٯؾشٝ ُٰؾشٝ ثبٛو٠شح ا٠ٛز٠زن ٩ٰٛجْ ه٬ٜ ئؽشا٦ٟ اٛٔبس١ اٛغبثن ٩اٛضب٢ٟ 

٩اٛزبعن ُٰ٘٪١ ٓذ طبٝ صالصخ أٯبٝ ُٮ اٛؾظ ُا١ ٛٞ ٯظٞ ٧ز٥ األٯبٝ  اٛضالصخ 

أل٭ عجت ٢ٟ األعجبة ُا٦٣ ٯظ٪ٝ ثذال ٨٤ٟب أٯبٝ اٛزششٯْ اٰٛ٪ٝ اٛؾبد٭ هشش 

٩اٛضب٣ٮ هشش ٩اٛضبٛش هشش ُٰ٘٪١ آخش طٰب٦ٟ ٜٛضالصخ أٯبٝ ٧٪ ٧زا اٰٛ٪ٝ ُا١ 

ٛٞ ٯظ٨٠ب أل٭ هبسع ٗب٠ٛشع ٩ًٰش٥ ُؾ٤ٰئز ُا٦٣ ٯظ٪٨ٟب ُٮ أ٭ ٩ٓذ 

شبء ُارا سعن ئ٬ٛ أ٦ٜ٧ طبٝ هششح أٯبٝ ثذال ٢ٟ طٰبٝ عجوخ أٯبٝ ٩ٓ٪٦ٛ 

روب٬ٛ ُٮ اٛظٰبٝ ٩عجوخ ئرا سعوزٞ ٰٛظ ا٠ٛٔظ٪د أ١ ٯ٘٪١ ُٮ ثٜذح أ٦ٜ٧ ثٚ 

ٯغ٪ص ٦ٛ أ١ ٯظ٪ٝ اٛغجوخ ثوذ أٯبٝ اٛزششٯْ أ٭ ثذأ ٢ٟ اٌٛذ ٧زا ا٤ٛ٪م األ٩ٙ 

٢ٟ اٛذٟبء ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٢ٟ اٛذٟبء ٧٩٪ اٛزٮ ر٘٪١ ثغجت ُوٚ ا٠ٛؾل٪س ٩ٓذ 

عجْ ٟو٤ب هذ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ اٛزغوخ ٢٠ُ ُوٚ شٰئب ٢ٟ ا٠ٛؾل٪ساد 

ُا١ اِٛذٯخ ه٬ٜ اٛزخٰٰش ئٟب أ١ ٯزثؼ شبح ُٮ أ٭ ٩ٓذ ه٬ٜ أ١ رزثؼ ُٮ ٟ٘خ 

٩ر٪صم ه٬ٜ ُٔشاء ٟ٘خ أ٩ أ١ ٯظ٪ٝ صالصخ أٯبٝ ُٮ أ٭ ٩ٓذ ٩ٛ٪ ثوذ اٛؾظ 

٩ئٟب أ١ ٯـوٞ عزخ ٟغب٢ٰٗ ٢ٟ ُٔشاء اٛؾشٝ ٣ظَ طبم ٢ٟ ؿوبٝ أ٩ ٟذا 

  .٩اؽذا ٢ٟ اٛجش ٧زا ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٢ٟ اٛذٟبء

اٛذٟبء اٛزٮ ر٘٪١ ٩اعجخ ثغجت رشٕ ٩اعت ثأ١ .. ا٤ٛ٪م اٛضبٛش ٢ٟ اٛذٟبء

ٯزشٕ ا٠ٛجٰذ ثٌٰش هزس أ٩ ٯزشٕ اٛشٟٮ ٢ٟ ًٰش ئ٣بثخ أ٩ ٯزشٕ ؿ٪اٍ 

اٛ٪دام أ٩ ًٰش رٖٛ ٢ٟ اٛ٪اعجبد ٧زا اٛشعٚ ٯغت ه٦ٰٜ أ١ ٯزثؼ شبح ُٮ 

ٟ٘خ ٩ر٪صم ه٬ٜ ُٔشاء ٟ٘خ ٩ال ٯغت أ١ ر٘٪١ ُٮ أٯبٝ اٛؾظ ثٚ ٯغ٪ص ثوذ 

رٖٛ ُا١ ٛٞ ٯغذ ٟبال ُا١ اٛز٭ ه٦ٰٜ ا٨ِٔٛبء سؽ٠خ اهلل ه٨ٰٜٞ أ٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ 

أ١ ٯظ٪ٝ هششح أٯبٝ ٢٘ٛ٩ ٰٛظ ٢ٟ ششؽ طٰبٝ ٧ز٥ األٯبٝ اٛوششح أ١ ر٘٪١ 
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صالصخ ُٮ اٛؾظ ٩عجوخ ئرا سعن ئ٬ٛ أ٦ٜ٧ أل١ اٛجذٙ ٤٧ب ٰٛظ ٯأخز ؽ٘ٞ ٟب 

ٰٓظ ه٦ٰٜ   ٧٩٪ ٧ذ٭ اٛز٠زن ٩اٛٔشا١ ٢ٟ ؽٰش اٛوذد ال ٢ٟ ؽٰش اٛظِخ 

٩ث٤بء ه٬ٜ رٖٛ أ٤٣ب  ٣ٔ٪ٙ ٯظ٪ٝ هششح أٯبٝ ُٮ أ٭ ٟ٪ػن ٩ُٮ أ٭ ٩ٓذ 

٩ال ٯششم ٦ٛ طٰب٨ٟب ُٮ أٯبٝ اٛزششٯْ ٯج٬ٔ ه٤ٰٜب ا٠ٛغأٛخ األخٰشح ٧٩ٮ 

ٓؼٰخ ؿ٪اٍ اٛ٪دام أ٦٣ ٢ٟ ٩اعجبد اٛؾظ ٢٠ُ رش٦ٗ ٢ٟ ًٰش هزس ُٔذ 

٩عت ه٦ٰٜ دٝ ثأ١ ٯزثؼ شبح ُٮ ٟ٘خ ٩ر٪صم ه٬ٜ ُٔشاء ٟ٘خ ُا١ هغض ه٦٤ 

طبٝ هششح أٯبٝ ُٮ أ٭ ٟ٘ب١ شبء ئال أ١ ٯ٘٪١ ٟوز٩سا ٗب٠ٛشأح اٛؾبئغ 

٩ا٤ِٛغبء ٩ا٠ٛشٯغ ُا٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ اٰٜٛ٘خ ٢٠ٟ ٯغٔؾ ه٦٤ ؿ٪اٍ اٛ٪دام أ٧ٚ 

ٟ٘خ ال ؿ٪اٍ ه٨ٰٜٞ ٢ٟ٩ ٗب١ ث٨٤ٰٞ ٩ث٢ٰ ٟ٘خ أٓٚ ٢ٟ ٟغبُخ اٛٔظش ٗأ٧ٚ 

  .عذح ُا٦٣ ال ؿ٪اٍ ه٨ٰٜٞ ٜٛ٪دام ٩اهلل أهٜٞ

 


